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الرمبمالرصناشهبصم

ثصاير

تاريخ6مادتدريسفىت1بدمنذالموضوعذلهفكر؟نفصىفىنبعت

..شمسعينجامعةالبتاتكليةفىالغالياتلطالباشالبيزنطيةالدولة

الحضاةفى8المرأعنللكتابةملحةرغإتنفصىفيوجدتةوكامر1

البيزنطية.

منالعظيمةالجهودمنبالكثيرالبيزنطيةالحضارةحظيتلقدحقيقلة

ذاثهالمرأةموضوعلكن،والممحدثينالقدامىالمؤرخدِن3منالكَثيرجانب

تناولتحقيقمة،بعديتملمجوانبهكافةمنالدراسةمتكاملكموضوع

النواحىباقىلكنالبيزنطىالثانونفىالمرأةمثلاالحديثةالأبحاثبعض

الدراسة.منالواجبر.حظهاتلقلمالبيزنطيةبالمر(ةالمتعلقة

ةبالمر1المتعلقةالنواحىبجميعالموضوعهذافى9!م1نيت9رلذا

الحياةفىودورها،السياسيةوالحياةالمحكمفىدورهافاتناولالبيزنطية

و(خيرا،الاج!ماعيةالحياةفىثم،الثقافيةالحياةفىودورها،الدينية

الهرأةوضععنبمقدمةكلهلذلكومهدتالبيزنطىالقانونفىوضعها

ونلكالق!يمةاليونانيةوالحضاريةاليونانيةوالأساطيراليونمانىالفكرفى

اليونانيةبالحضارةالبيزنطية8الحضارتاثرلشدة

البيزنطيةالمرأةعنالتكاملالى\قرب6صورأعطى،نأستطيعوبذلك

تخصصى.مجالهىالتىالوسطىالعصورفى

.وحدهللهفالكمال!ثىءفىقصرتقدكنتوان

التوفيق.ولىوالله

رو2014رمضان

م8291يونيه

لمؤلفةا

ال!بنزوريا!مع!بهم!
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معكت

البوشانيةوالأصاط!اب؟نانيالفيفىاكاةوضع

القديمآاليرناليأوالهـضارة

لذاوحضارتهمالبيزنطيينعلىكبيراتاثيرااليونانيةلملحضارةكانلما

لنستطيحاليونانلدىالمرأةعنبسيطةنبذةنقدمأنالمنطقمنأنهرأينا

تاثرتحدى1الىنرىكىالبيزنطيةةالمر9وضعبامعاننتفحصأنذلكبعد

واحتكاكهاقربهالشدة،اليونانيةوبالحضارةاليونانيةبالمرأةالأخيرة

بها.

وازهرها،حضارةالقديمةالأمميرقىكانوااليونانينوالمعروف

وسوءالانحطاطمنغايةفىالمريةكافتالأولىعصورهموفى.تمدنا

كانبل،وغيرهاوالاجتماعيةالقانونيةوالمحقوقالأخلاقحيثمن،الحال

تحبسكماالبيتفىالمرأةاسمحبسبوجوب!ينادىمنالكبارمفكريهممن

أنهاعلبىالزوجةالىينظروكان،الميراثمنمحرومةوكانت،،جسمها

قالحتىالخدمْوظيفةعنكثيراتعلولا،الأطفاللاستيلادوظيفة

الخليلأتوندخذءللذةالعاهراتنتخذاننا"(ديموستين)الشهيرخطيبهم

الأبناءلنالمتلدنالزوجاتونتخذ،اليومية(جساصنابصحةللعناية

)1("ال!ثرعيين

المثىءبعضالمجتمعفىالمرأةمكاتةارتفعتوالحضارةالعلموبانتشار

بقيتالثانونيةمنزلتها(نالاقبلذىعنمنزلةوأرفعحالاأحسنصبحت9و

.2()تتبدللمحالهاعلى

هن-الأثينيةالخصوصوجهوعلىاليونانيةالمرأةكانتلقدوالحقيقة

يصبحتتزوجفعندما،قاصرنها9علىباستمواراليهاينظر-الشرعيةالناحية

والديهاالىعليهاالوص!ايةتنتقل،تترهلوعندما،عليهاالوصىهوزوجها

12ْصالاسلامفىالمرأةحقوق:عرفهاللهعبدبنمحمد(1)

http://www.al-maktabeh.com.22ص،السابقالمرجع(2)
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وكفتاة.3()الأولزوجهابواسطةقبلمنعينقديكونجديدزوجالى9و

لها،خ9وجودعدمحالةفىالا،والديها!يراثفىالحقلهاليسكان

.)4(الرواجالىطريقهعنتنتقللكىالاالميراثذلكتتلقىولا

فكانت:بهاتقومن1المفروضمنكانالتىاليونانيةالمرأةمهامعنما1

LAIIالزواجسنيبلغنحتىبناتهاتعليم،الأصةخدمة،بالمنزلالعناية

هناككانذلكوعلى،تقريباالسابعةسنحتىفقطذملمهمفكانتأبنائها

القانؤنىالمرأةوضعبينكبيرامكاوتا-كروازيهموريستعبيرحدعلى-

مشاعرأنالاطلأقعلىبلدأىفىنسممعأونرىفلم"الحقيقىْووضعها

.)5(!االقوانينلمسلطةتنظيمهافيكليةخضعتوعاداتهمالناس

الزمنبمرورنهاأ3نجد،أثينافىودورهاالمرأةبتأثيريتعلقوفيما

وهئ.زوجهاعنمزاجهافىبالاستقلالتتمتعالأحيانبعضفى،أصبحت

لنصيحتها.صاغيةذنا9وتجدتنصححكيمةذكيةمستشارةتكون(نالممكن

خاصة،وتدبيرهاالأسرةشئونلادارةبالمنسبة(كثريبرزدورهاوكان

منبشىءيمالمجها،بالأمورمبالىغير،مترددا،خهعيفاالزوجكَاناذا

ثيودوراالامبراطورةلوضعتفسيراذلكفىوجدناوربما.)6(الاستهتار

.جستنيانالاهبراطوروزوجها

للرغبة،تر&بلاجباريايكنلم(ثينمافىالبناتتعليمأنلاوالحقيقية

وهوبالمنزلالعلميتلقينكنذلكوعلى.الاطلاقعلىمدارسلهنيكنفلم

اخوتهنيتعلمهممالملاستفادةالفرصةيغتنسنوكن.ابتدائىتعليم

.)7(الذكور

243..3.Maurice Croiset: La Civilisation de18 Grace Antique, p

243..4..M Croiset: Ibid. p

243..p5.:16ا4و .M Croiset

244-243.،4.pp(6.:أ؟ .M Croiset

فىالأصةلشثونالتفصيلىالتاريخعلىيعثرلمأنه"المرجعنفسيضي!وهنا

وهناكهنامنجمعهايستطيعقدالتىوالأمثلةالشواهدلكن،بعينههؤرخلدىأنينا

المهاظأوالمأسبعضيعالجونالذينالشعراءولدىالسيركتبفىيجدهاأنالممكنمن

244(،14.pول:.MCroiset)

246.،4.p(7.:أ؟ .M Croiset

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بشئونتماماجاهلاتيكن،الزواجسنيبلغنعندهاالفتياتكانتلمذلك

زوجتهيعلمالزواجحديثز!وجصورةمنبوضوحذلكلمناويبدو.الحياة

صورة"الواقعفىوهىالهامةوالمعلوماتالمعارفبعضالصغيرةالفتاه

.)8("لملتفكيرتدعولكنهاواللطافةالظرفمنتخلولا

يخرجالوثتذلكفىوصفاتها6المرأدراسة!ىيتعمقالذىأقوال!حقيض

أنهنالحصرلاالمثالسبيلعلىمنها،عامةالنساءعنهاهةملاحظاتببعض

.)9(،الناسبذميتلذذنللاسرارمفشيات،ثرثاراتطائشات"كن

المجانعفىهكانتهاوبارتفاعوالحضارةبالصلماليونانيةالمرأةوبتأثر

المجتمعفىعاليةهكانةالعاهراتوتبوأت،عليهاتتغلبالشهوات(خذت

ومجتمعا،المجتمعطبقاتيؤهههركزاالعاهراتبيوتوصارت،اليون!انى

فيههمبمااليون!انييقىيكت!ولم.السياسةورجالوالفلأسفةالأدباءيرتاده

(1)ْالقدسيةوأكسبوهللكمالرمزاالانحطاطهذاجعلوابلخلقىانحطا!طمن

خمس،عضواعشراثنىمنتتالفبانهاالالهيةالأ!صرةاليونانتمخيل

11)وليمبوس9جبلفرقتسكَنأربابوسبع!ةربات Olympus).وسوف

لملتعرفيدفعنامهمج!انبعلىلنتعرفالخمسةالرباتعلىهناكلأهنانقصر

اليونمانيةالأساطيرفىالمر"6مكانةحقيقةعلىالوقوففىرغبتناعليه

لأهميته،زيوسالالهلشخصيةبايجازالتعرضجانبالىهذا.القديمة

الالهية.العائلةدككفى

(L'Economique deXbrophon)246،4عن.p8.:أ؟أ .M Croiset

246..9..M Croiset:!1614 p

.22ص،الاسلام!ىالمرأةحقوق:عرفهاللهعبدمحمد)01(

،اليونانأساطير:خفاجةصقرمحمد.د،علىأحمداللطيفعبدد.)11(

واخوتزيوسالالهمن9ولميمبوسفوقالالهيةالأصةتالفت:أخروبمعنى.7ص

درجواالاغريقانغير.يصشوسهيالاالمسمىوحدهاهيراوابنالسته6بنا!هوالخمسة

الاثنىالأوليميةالاليةعنيتحدثونوكانوا.والهةالهاعشرباثنىعددهمتقديرعلى

القرنومنذ.عشربالاثنىاليمينويقسمون.عشرالاثنىلملالهةالمعابدويقيمون.عشر

عشر.الاثنىالسماويةالأبراجمنببرجيقترنمنهمواحدكلصبح6مقْالرابع

السنهَ.شهورمنلحشهرالالهةهؤلاءمنواحدكليقتوناناقترحأفلاطونانبل

(211ص،اليونانىالتاريخ:علىاللطيفعبد.د)
http://www.al-maktabeh.com
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ونجد،والقصصالأساطيرتلكنوععنلنستفسرمكيلانتوقفهنا

على،أحمداللطبفعبدالدكتورإستاذتاكتاباتفىتشاؤلن!االوافىالجواب

:أنواعأوأشكالثلاثةالى-عامبوجه-تقسيمهافيمكن

"*ول.sالبحته)!رافات11(1)

.(Saga)البطوليةالقصص(ب)

.(Marchen)(1Y)الشعبيةالحكابات(%)

الكَوننشأةفىالخيالىالتفكيروليدةفهىالبحتةالخرافةأ!ا

13(ْ)الدينيةوالطقوسوالمعتقداتالالهةوأصلالطبيعيةوالظواهر

المتواترةالقصصتلك،الأساطيرهنالثانىالشكلأوبالمنوعويقصد

اسكدياويةكلمةو!ى،(Saga)اسمغالباعليهايطلقالتىالسلفعن

الساجاوتختلف.الانجليزية(Legends)قليلةويحياناقصةبمشى

قدرعلىاحتوائهامعالساجالأن.بينااختلأفاالخرافاتعنأصلهافى

أخرىوبعبارة.التاريخىالواقعمنأساسعلىتقومالخرافاتمنكبير

)14(ْالتاريخيةبالحقيقةالخيالفيهايمتزجقصصهى

اليونانبلادفىقليلافكانالشعبيةالحكاياتوهوالثالث.النوعأما

الشعبيةالصكاياتعلىيطلقماوغالبا.الآخربنالنوعينالىبالقباس

عنالأوربيةاللغاتمنكثيراستعارتهMarchanمرشنلفظ

طفولة)بانهاالباحثينبعضيصفهاماهىالشعبيةوالحكَايات،الألمانية

.185-184ص،\!،اليونانىالتاريخ:علىأحمداللطيفعبدد.)12(

مثاليضيفوهو.185صالسابقالمرجع:علىأحمداللطيفعبد.د)13(

تصووهم(حصب)للسماءالضمسعبورظاهرةتفسيرمحاولةفىبانه.ذلكعلى

لتطلعمقرهاالى1-يراهاأندونمارحلتهاصنعودتهاثمللغربالشرقمنيومكل

مجموعةتجرهاعربةتمتطى(الشمسأى)أنها:الأولالشقعنالجوابحديدْمن

المسطحةْالأرضفوقمنحنيةكقبةتصوروهاالتىالسماءعبراللاصعةالجيادءن

شهرها9صختلفةتفسيراتفسروهافقدأحديراهاأندونمقرهاالىالشمسعودةوأما

(ْالمحيط)أوقيانوصا!!مهبالأرضيحيطعظيمنهرعبوهائلكأسفىتبحركانتا!نها

781ْص،اليونافيالتاريخ:علىأحمداللطيفعبد.د)14(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الىشعبهنبل،فمالىفمهنوتنتقل،مؤلفلهايعرفولا(الخيال

)قصصو(البحتةالخرافات)عنتختلفوبى.اللغةحواجزمتخطيةشعب

عنوالتروي!حالتسليةفىالرغبةمجردعننشماتأنهافى(الخارقةالبطولة

.)15(النفسر،

واحدةيونانيةقصةأىفىالأساطيرمنالثلأثةالأنواعهذهتمتزجرقد

هراتروايهاأعيدتالقدمفىهوغلةمتشعبةطويلةالقصةكانتاذاسيماولا

.()16ومرات

الميثولوجيا،"بعلميعرفمستقلاعلماأصبحتالأساطيرأنوالواقع

(Mythology)النوعأها.خاصبوجهالأولينالنوعينيتناولالذى

)طارفىيدخلمتميزكفرعينفردأنفيكادالشعبيةالحكاياتوهىالثالمث

فىبهالعنايةاردادتالذى(Folklore)الفولكلورآوالشعبىالآدبعلم

عنفضلادراستهعلىللتوفرخاصةمراكزلهفانشدْتالأخيرةالسنوات

علم)والمجت!مع(الأئثروبولوجياعلم)الانس!اندراسةفىأهميته

.لأ،)7الاجقماع

Zeلافى:!مرلالها

بمعنىلفظمنمشتقواسمه.أوليمبوصأربابمقدمةفىزيوسياتى

نفسهاال!ساءهوو9السماءالهفهو.الصحوالسماءو9واللمعانالضياء

الجو.رب،بضاوهو

.188ص.السابقالمرجع:علىأحمداللطيفعيد.د)15(

أستاذنايضيفوهنا.918ص،اليونانىالتاريخ:علىاللطيفعبد.د)16(

اْساساتستندالقصةفهذهطروادةْضصةالثلاطةالأنواعتلكلتداخللحفسيراالكبير

بعضسكانمنوخلفانهم)القدامىالاغريقأوالاَخيينبيننشبتواقعيةحربالى

لمملكتهغالمجاورةالاماراتبعضمنوخلفائهم)الطرواديينوبين(الايجىالبحرجزر

كثيرالكنهاa(3ه!)بطوليةقصةاذاتعتبرالحدهذافالى.(الصغرىآسيافى

هنتشضمنكما،ول()طيالبحتةالخرافةنطاقفىتدخلالتىا!لهةأعمالتتناولما

.(Marchen)الشعبيةالحكاياتصميمفىتدخلوقائعلاَخروقت

1()V1!\ص،السابقالمرجع:علىاللطيفعبد.د.

http://www.al-maktabeh.com
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وأمامهالضالدينكلبينالحاكموهو،والنماسالا-لهةبو6هو"وزيوس

وزيوس.لهحيلةلاعاجزمضلوق،(دنىطبقةمنكَصخلوقالانساني!ف

.)18(،ضحيفوالانسانالقوةكلقوىوهو.فانوالانسانخالد

المهاتيكثرهنعديداتنساءحبفىيقعالهاالأساطيرهنكثيرتصوره

(يرا)غيرواحدةمقباكثرزواجهعنفنسمع.أدهياتمنهنوقليلات

عدةلهكاقزيوسأنفاها،احتمالانوثمة،المستديمةالشرعيةزوجته

-واحدةشرعيةزوجةلهكانتاذا-كانيو،الحريم"يشبهفيمازوجات

الثانيةالفكرةأنوالواقع.صلاحههنصيئوساالزواجلعهدخائنارجلا

الشالشعوبهـنالاغريقكانفقد.للاولىاستنكارهمالاغريقيستنكَرهالمم

كانوالكنهم.واحدة!ثرعيةبروجةتؤمنأىبواحدةالزواجعادةتمارس

علىالعينيغمضونأوويسمحونالأزواجبانحرافذرعايضيقونلا

المولودينالأبناءأوالأزواجيشينماهناكيكئولم.المشروعةغيرالعلأقات

.)91(الزواجنطاقخارج

الخمسة:الرياتأما

القبرصية(الكيثيرية)Aphroditeأ"فرديتا-

02)كطافينوس) Ven).

لعوبةربةوكانتوالتاسلالخصبعنفضلاوالجمالالحبربةكانت

شباكفىيقعونمنالحلوةبابتسامتفاتفتن،بالضحكشغوفة،مخادعة

لمروايمةوفقاوهى.بطائلمنهايظفرواق6دونمنهموتسخر،حبها

أوزوجةلهعشيقةوهبى،Dioneديونىمنزيوسابنة!(هوميروس)

نشات"!نهاتقول(هيسيود)عنديخرىروايةهذاكلمكن.هيراعلىسابقة

مولدهاحدثوقد"(Aphros))الزبدوليدةيعنىاسمهاوأنالموجزبدمن

الىالأمواجحملتهاثمالبلوبونيزبجنوبكيثيراجزيرةمنمقربةعلىالعجيب

بئفروديتى.مقدساارتبطاالجزيرتانهاتانارتبطتالحينذلكومنذ.قبرص

.215-314ص،السابقالمرجع:علىاللطيفعبد.د)18(

129ْ-317ص،السابقالمرجع:علرَأحمداللطيفعبد.د)91(

.الرومانعند)02(
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والاخصابالتناسلربةخماصبوجهوكَانت،وحدهالحبهوهي!انهاكان

الممابدلساهواترعأيدهاأيضاوجاء،الجنسيةللفريزةتمثيلهاجاءثمومن

2!))الحاهرةأو(Hetaira)بالمحظيةأحيانالقبتحيث،كورنثهفى )Parse)

22)دياتا)Artemis:أرتميس-2 )Dina)

كانتولما.عذراءوهستياربةكاثينهفظلتأبداأرتميستتزوجلم

الوحوشتكثرحيثالبريةوالمروجوالغاباتكالجبالالمنزرعةغيرالمناطقربة

ذلكفوقأرتمميهىوكانت.الصيدربةبأنهاواسعاانتشاراعبادتهاانت!ثرت

ورعايتهاالصغارعلىحرصهاوهع،والانسالحيرانهواليدتحمىكله

يضحىن6قبلطروادةالىالاغريقىالأسطولابحاردونحالتأنهاالالهم

المعروفةلمصفاتهامناقضجانبعنالسلوكهذاويكشفعذراءبصبيةله

لهاتعرفولاالأساطيربهاتزخرالتىالمتناقضاتاحدىيكَون(نيعدوولا

.)23(مكسيرا

24)طأولمم!!أثينه-3 )Minerva)

أضنه)،،بدايقزوجنلماللانىالئلاثالرباتزعيمةأثينهكانت

)25(.عليهنسلطانأفروديتالجماللربةيكئلمواللاخى(وهستياوأرتميس

،اليونانأصاطير:خفاجةصقرمحيد.د،علىأحمداللطيفعبد.د)21(

،278،927،281ص،اليونانىالتاريخ:علىاللطيفعبد.د،7:01ص

28،،YA 9 ، YAV.

(YY)الرومانعفد.

32ء،91ص،اليونانأساطير:خفاجة.د،علىأحمداللطيفعبد.د)23(

.693،793،993،004،104ص،اليونانىالتاريخ:علىاللطيفعبد.د23

.الرومانعند)24(

.13ص،اليونانأساطير:خفاجة.د،علىأحمداللطيفعبد.د)25(

القرن)الكلاسيكىالعصرفىفقدتلكنها.أصومهربة6صلاكانتآلهينهأنوالحقيقة

فكيفدائمةْعذريةالىأمومتهاتحولتاذالصفةهذه(بعدهوها.م.قالخاس!

يفهمن6ينبغىلاParthenos(بالعذراء)آثينهوصفأنالحقوفى؟ذلكحدث

تنضبلاالتىوالقدرةالشبابونضارةالمتجددهالبكارهبمعنى.وانماالحديثبالمعنى

.(6flص،اليوفانىالتاريخ:علىأحمداللطيفعبد.د)!الانجابالحملعلى
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أثيناهد،ينةربةكانتولما،عامبوجهحربربةيومحاربةربةاَثينهكانت

والخزفوالنسيجالغزلصناد"وبخاصةالصناعاتفيهاأحرزتالتى

.)26(الصناعيةالمهنبراعيةيثينةنقبتولذلك.عامبوجهالنسويةوالأشغال

27)!لافسقا)Hestiaهستيا-4 )Ve)

الزواجعروضكلرفضت.الكبرىالأختربما،زيوسأختهى

افتخارموضعهىوحدهاالعذريةتكنولم.والبشرالاكدهةبهاتقدمالتى

حروبفى؟بداتشتركلمالتىالا-لهةبينمنالوحيدةهيكانتفقدهستيا

الدبيحةتكونأنضرغبت!االىزيوساستجابالسببولهذا.منازعاتأو

مكَانةمنزلأىفىتحتلو؟ن،للقرابينعامحفلا!ىفىنصيبهامنالأولمى

الأوسط.

يسودهاوما،العائيليةالحي!اةرمز،الموقدربةهستياأصبحتوبذلك

عمليةالقديمةالعصورفىالناراضرامكاقلقد.وهناءوتضامنسلاممن

فيه.-رغوباأمرامشتعل!ةابقاؤهاأصبحولذلك،طويلاوقتاتشغرقشاقة

المصاعاتبينالأهميةمنكبيرجانبعلىكانالملكأوالزعيمموقدأنويبدو

الموقدعبادةأ!صبحتثمومنتقريباالمحياةترادفالناركانت.الأولمى

28(ْ)شاملةعامةالمقدسالموقدأوالجماعى

92)جونو)1Heraهير-5 )Juno)

مجىءقبلحملتهالذىالأصلىاسمهانعرفولاقديمةربةكانت

هيروسمؤنث،السيدهيعذى((Hera))اليونانىاس!مهاولمكنالاَخيين

Herbsلزيوسأخت!امنهاالاغريقجعلوقد،فدارس؟وسيدبمعني

له.ونوجة

عبد.د،92صأليونانساطير6:خفاجة.د،علىاللطيفعبد.د)26(

.273صاليوناشالتاكأيخ:علىاللطيف

المقدسةْالنارربةبفستاالرومانعندعركت(37)

35،-33ص،اليونانأساطير،خفاجة.د،علىأحمداللطيفعبد.د)28(

.YID-026صاليونانىالتاريخ:علىأحمداللطيفعبد.د

.الرومانعند)92(
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التواجلعهدذيوسوفاءعدمبسببالزوحيةمتاعبهـهابرغمهيراكانت

وراعيةالزواحربةكانت.واحداوليمبيا9ال!هاالاهنهتنجبلممأنهاوبرغم

والرضاعة.الولادة!أكالحملالجنسيةبحياتهنيتصلماوكلالنساء

!يوسحركاتعلىالرقيبةصور-فىالأساطيرأغلبفىهيراتظهر

مخلصازوجاقدرهجلالعلىيكنلم،الآلمهةكبيرزيوسأنوذلك.وسكناته

..الاكهاتوغيرالآلهاتمنبغيرهاللاتصالالطرقبشتىيتحايلفهكان

فأنفقتزوجتهقلبفىالشديدةالغيرةأثارالذىالأمرمزواجازيوسكان

منه.وأبنائهنالأخرياتلزوجاتهالكيدفىوقتهامعظ!

وهى،بهاالاتصالدونآثينهينجبلأنمهزيوسعلىهيراحقدتلمقد

الأبناءانجابالىالأخرىهىفسعتالغضببهاواستبدالمثرعيةزوجته

ربةكانتفقد،الزوجيةفراشتدنيسابداتحاوللمموانمعاونتهدون

.)03(واحدةامرأةمنالزواجوبخاصةالمقدسالزواج

الأولىلملأصولاسترجاعاالأساطيرلتلكاستعراضنافىنجدهنا

التفصيلمنب!ثىءسنتناولهاالتىوالشخصياتبلوالأفعالالقحرفاتلبعض

نرجةثيودورابيالامبراطدرةهثلاتذكرنافافروديت.هذابحثنافىبعدفيما

الثانيةالزوجةفاوستاهوقفلذاكرتن!اتعيدوهيرا،الأولجساتنيان

زيوستصرف(ما.الأولىزوجتهمنكرسبوسابنهمنالعظيملقنسطنطين

وعداءالأربعةوزيجاتهالسادصهليوبالامبراطورتفكيرنافىفيرتبطالمرواج

اليالأولىصولها9تربمالتىالمختلثةالأمثل!ةمنأخرهالىلهالكنيسة

القدماءْاليونانأسماطير

37،:36ص،اليونانأساطير؟خفاجة.د،علىأحمداللطيفعبد.د)03(

922-328-225-224ص،اليونانىالتاريخ:علىاْحمدلطيفعبدال.د
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الهممياسدلآوالظةالد!فيااليؤديبا!؟ةدوو

نمدرالحكمالبيزنطيةالمر"ةموضوعوالبحثبخالذراسةتناولنااذا

و!مياسته:البيزنطىالشعبقياذة)إ(هلكت"وحكمتأنها

وصيةفكَانك،1نماطعدةفىوصايتهاظهرتوقد،كلصدة:اولا

ثيودوسيوسأخيهاعلى((Pulche،+بولكيريا)وصايةهثلأخت

ز!وجهاعلى(صوفيا)وصايةمثلزوجةووصية.(م045-804)الثأنى

ووصاية،(م578-565)الثانىجصتين،المخبولالامبراطور!

الكسيوسالامبراطورزوحههاعلى((3Irene!دا*دوكاسايرين)

الامبراطورةوصايةمثل،أمووصية.)2((م1118-8101)كومنين

--797)منوذلهالسادسقنسطنطينابنهاعلي(ايرين) VAم

ميمائيلوالدة(هاكريمبوليتيساايودوكيا)وصايةثم،(رو164-181)

والدة(دالاصيناأنا)و،(كل471-464/م7801-7101)السابع

111)كومنينالكسيوس 8 - -1 AN51/م -Y EVEكل).

روجةثيودورامثل،ابنائهاعلىوصأيةهحلسفىكشريكةخيرا9و

.(كل227-214/م8لا2-982)ثيوفيلالامبراطور

جستنيانالامبراطورزوجةثيودورامثلالحكم!كلثييكة:ثاثيا

"ن!هاولو،زوجهاهجالسثحضركانتحيث،(م-"527565)الأول

ب!وكوبياالامب-اطورةا!وكذ.)3(المجالستلكفىالتحدثعنتعتذركانت

Procopia811)الأولميخائيلالامبراطورزوجهاصاحبتالتى-

.)4(العسكربةحملاتهفىA(891-8691/لأ3

هـ1913)157ص،ا!،والخبرالمبتدأوديوانالعبر:خلدونابنيقول)1(

ويحمىالبعوثويبعثالأموالويجبىالرعيةيستعبدلمنالحقيقةعلىالملك"(م7191

.،قاهرةيديدهفوقتكونولاالثغور

.73-72ص،جاويدالعزيزعبدترجمة،البيزنطيةالحضارة:رنسيمان)2(

.(بيورىعن)

عن.73ص،جاويدالعزيزعبدترجمة،البيزنطيةالحضارة:رنسيمان)3(

.(بروكوبيوس)

0.4..ه.413 .G Buckler : p. it
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فريد4حالمةوهذهامبراطورأصحبمعذ!أوكلامبراطورة:ك!اللاثيا

/م078-775.)الرابعليوالامبراطرر!و!طايرينالامبراطورةتمثلها

158-1645).

الاهبراطورابنتاونيودورازويهالامبراطووتينحغمغهاويقترب

A\.941/م2801-2501)الثامنقنسطنطين - f)حكمتااللثان

فيهاتتق!اسمالتىالفريدةالحالةهىوهذه،السيادةوتقاسمسَامشثوكتين

.)5(المطلقالأوتوقراطىالحكماموث!ق

قنسطتطيناطورالامبَخليلةصكليرينأمثقامبراططريةكخليلة:رلبعا

.(كل447-61/424(ملأ.05-4301)التاسع

القوةفىغايةنفوذاالأوغسطاتجميعمارستولقد

لمبقاءملحةكانتالحاجةأن"ونسيمانتعبيرحدعلىواحدلسببوذلك

.)7("الرسميةالأغرأضفىللامبراطووصمامك!ةأنثويةنسخة

والموافثةبالمتصديقخاصةوهتاف!اتخاصتتويجللامبراطورةوكاق

،-صودغي!الامبراطوراتعدد"وكان،الحيويةلضرورتهاوذلد،عليها

مئيكَنفلم.الزوصاتجانبالى(مهاتأووبتاتخوات1يشملكانفقد

ام!انيةكاتتوبذلك،)8(للأسمبراطورزوجةالامبراطورةتكونن6الضرورى

.)5(فيهالتفكيرحتىيمكنلاشيئاأغسطابدونبلأطوجود

نقرييا،استثناءاعىدون،الدوامعلىترفعالامبراطورنرجةكانت

.74ص،السابقالمربم:رنسيمان)5(

412!....6 .G Buckler : p. it

G..413.7-412البيزنطيةالحضارة:رنسمان Buckler: Ibid., pp

.72ص،جاويدالعزيزعبدترجمة

(A)27ْص،السابقالمرجع:رنسيمان

:er.هـ.ء.413 Op. cit!8!لG. Bu

27صالسابقالمرجع:رنسيمانيذكرهنا

باسيليا()الملكةلقبأصبحواندائماالرسمىالل!بهوكانأوغس!طالقبن6)

.(السابعالقرنطنذاكلموفالعامىاللقبهو
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التتويجوك!ان.للعريثى)ر-مقائهاعندأوزوابهاعندالامبراطورةصنصبالمى

فحلاععَومكانتانهابل،والمسي!ادةلملولايةفىغصيبالمعملرراطهـرهيخول

الامبراطوريةالسلطةأودء.تامبراطورهناكيكنلمفان.الحكَمفىبنصيب

نأ6ليتهيحد!ولم.)9(الح!رشوريثتعينن9تصتطيعوكاخصي!هاكى

حدوعلى.)02(مايوما!ثرعيهغيراعتبرتهذهشالنسأئىالحكمعهود

كتابولاورائةالبيزنطيين)الروملدىالملكيكنلم"،خردافىيةابن.تعبير

.)11(،.ونصاءرجالصلكهموقد.غلبةموانماهتبع

المصادث6سعف!نامابعَدر-ال!فصمملمنبشءنحن!اولأنهناوسنحاول

الحكمفىايأوغسطاتأوالاميراطوراتبعضتاثير-المختلفةوالمراجع

التاريضى.يالتسلسلالاصكمانبقدرملتزمين

!صيةالييزنطةالمرإة:يأولا

الامبراطورأخت(بولمشيريهأو9(بولمكيريا)الاخدا!يةطثد

فىبولكيوياتوجت.)12(عليهالوصايةتولتالتىالثانىثيودوسيوس

الىذهبتانهابل،سنهلصغرعانهنيابةوحكمتشثيقهاحكممنهبكرد!د

)13(للعرشوريئا((Martianمرقيانوس)بتعيينهاذلكمنأبعدموصا

بعد(م457-054)امبراطوراأصبح،قديراجندياهذامرقيانوسوكان

للاهبراطورالنشطةالأختهنوتزوج!م045ثيودوثيوسوفاة

1)"السابق U).

وهىعليهاطلق9وقد،فقطبعاميئثيودوسيوستكبربولكبرياكانت

.73-73ص،السابقالمرجع:رنسيمان)9(

.74ص،السابقالمرجع:رنسيمان)01(

لأ9ْْص،والممالكالمسالك:خرداذبهابن)11(

55..12..G Ostrogorsky: Op. cit., p

.73-72ص،السابقالمرجع:رنسيمان)13(

14..د.،نم!.95.0 .G Ostrogorsky : p
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Augustaأوغسطالقبعمرهامنالسنادسة.فى Pulcheria،وظلت

.15()أخيهاعلىوصية،عاماالأربعينقرابةالمثرقيةالامبراطوريةتحكم

عنهمورثتالتىثيودوسيوسذريةكلبينالوحيدةبولكيرياكانتء

عمالها،9فىوالسرعةالحسمتتوخىكانت.الشهمةوروحهقدراتطمغقسطا

الىوحكمةفطنةفي!تنصبكانتزهودونالحكمعجلةتديركانتوببنما"

يشيروهتا..،طويلهدوءمنعهدهبهاتسمصاكلالامبراطورعبقرية

لنابفلا،برلكيوياح!مبقوةنشيدأننستطيعلا(ننابصا"أنهالىجيبون

.)16("والاندهارالاعتدالامنالحكمهذابهاتسمبماالاشادةبعضمن

ن6غيرالحكمفنونأخيهاتعليمبمهمه!حدهابولكيربااضطل!عت

يمثلأنعلمتهلافقدصهاكفامدى؟فىالشهبعضعلىتشجعقدتعمالميمها

.)17("ووقاررشاقةفىرومانىلامبراطررالخارجىالطابع

حتىأختهتا"ثيوتحتالثات!ثيوسيوسالضعيفالامبراطورظلوقد

Athenais!زوجذ4جانبمنأقوىشخصيتهعلىالتاثيرفاصبحتزوج

Eudocia،الذى،أثيناةىالخط!ابةوفنوالبيانالبلاغةعلمأستاذابنه

الأخت.وصايةعلىالزوجةوصايةكفةعندئذ.رجحت.(18)وثنياكان

Irene)دوكاسايرين:أولافثمننهااكوجةالو!ييةأملا Ducas)

فالمواقع(م1118-1801)الأولكوهنينالكسيوسالامبراطورزوجة

لم2هص،%2،وسقوطهاالرومانيةالامبزاطوريةاضمحلال:جيبوىْادوارد)15(

أنهمبحيثصبكيةسلطةوجودعلىطويلةفترةالروماناعتاد،جيبونيضيفهنا

منكانأنهرغم،وهمةشجاعةأظهرالامبراطوريةلأيصرةIأفرادمنفردلأولسححوا

.،الشاغرثيودوصميوسعرشيرتقىبأنالاشاث

.247صر،،السابقالمرجع:جيبونادوارد)16(

يحتفعاانعلمتهأنها،لمهقيذلكجيبونويفسرYEAْص،المرجعنفس)17(

تتناسببطريقةالررشعلىويجلسأرديتهويمسكيسيروأن،والجلالةالجدبمسلك

تنازلفىاليهاالمتحدثالىيصغىوأن،الضحكعىيتورعواْن،عظيمملكمع

."وقفضل

55.18..G Ostrogorsky: Op. cit., p

,ba.Lليونتيوسالفيلسوفباْنهجيبون.

.(035-924ص%3(جيبون)اثينيستسمىكانتتعميدهاقبلايهبوكياوان
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الى(كومنينال)سته9وثباتباستقرارهيدينكوهثينالكَسيوسان

التى،ايرينالقويةزوجتهوخاصة،معهجابىالابدوكاسأسةتعاون

)91(الثالثنقفورالامبراطورمنالبهزنطىالعرشارتقاءعلىساعدته

1بوتتياتس - AN - .1 VA ) Botaneitesانهبل.)02((م

.)21("زوجهانشاطاتفىفعالادورالهاكان5

قنسطنطينالصغيربالشابالبدايةةىكومنينالكسيوساعترفوقد

أخرىناحي!منرتبثمالسابعميخائيللملاهبراطورشرعىكوريثدوكاس

فنصدرتالقافاتأنقيلوقد-دوكاسقنسطنطينمن(أنا)ابنتهلزواج

وامبواطورةامبواطور)معاسمياانالتوتطيبهاكومنينابأنامناديةالبلاط

TheEmperor".الكس!س and the Emperess Alexiasولدأنهالم!كَن

،العرشوراثةحقاليهانتقلحتى(حنا)الأولكوصنينالكسيوسابن

اعترافببنيربط((Chalandonشالندون)مثلمؤرخاجعلمما

)22(دوكاسا!سرةهعخلافهوبينكوريثكومنينبحناكومنينالكسيكسا

.بدأقدكانالذى

المؤامواتمنبالعديفههدداكانكومنينالكسيوسحكَمانفالحقيقة

للاسةال!ئرعىالوريثي!تفلم.حولهالطموحةالاكطابمنوبالكثيربل

الصغير،دوكاسفنمصعلدلينالاسمىشريكهعظمأصرعانولكنه.المقدونجة

)23(م3901مساعدكامبراحلور)حنا(ابنهواختاربعرشهلأسرتهيدينالذى

كل.485

البعض-ى9رفى-اعتبستقددوكاسقنسطنطينوفاةكانتواذا

لميس(نهللكَثيوينخيلفبوفاته،كومنينأسةتاسيساتجاهفىفاصلةنثطة

ظورت(أنا)الطموحةالأميرةلمكن.كومنينأسرةأمامصعرباتأيةهناك

1768,.91,The New Encyclopaedia Britannica, .V I(A alto Arethmetic

048309

578.،،..02..G Ostrogorsky: Op. cit

413..21..G Bucker: Op. cit., p

376..22.Ostrogorsky: Op. cit., p

G.W..23.ه) Previte Orton: The. Shorter Cambridge Medieval History, V

.ء0537
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تونجت،فقد.البيتالت!رنتيياتأمام!طءغبةأنهالحىوبرهنتعندلْذ

وس!ت!094م/7901،يونيوسنقفورعن،!سنطين،لمبكرةالوفاةبعد

.)24!لهالامبراطددىالت!اجيكونأنافى

ن(جداالطيطهىمنجعلللنوالهذاعلىالأمورتطورن9والواقع

التطوراتتلكواجهولكنه،المؤامراتمنبالحديدكومنينالكسيوسيحاط

لم!وسنبن!ببمالقسيو6حاطتررلغىالعقبات،ن!الحقيقة.المضماسباعتد.اله

نفسهاأستهداظتدبرينالأمرفىالفريببل،لاستهضارجمئكلهاتكن

.)25(بعد،منالحرش!رلثمةحقتييزبفرضمائ!لةمواصرة

نفسوش.)26(عليهكبيرنفوذذاتدوكاسايرينزوجتهكعانت

حين.فى.العرشعلى،لوصايةفىالمثوجمكابنهماتكرها!رينكلانتالوقت

،برني!وصالقيهسزوجهاصعالعرشىالىغتوق(كوهنيناثنما)ابنتهاكانت

تاط؟،.-الامبعلىيضغطواقيجهدهم،مصمارىوابنتهاالأمبذلت"ذلكوعلبى

ينما.بونيوسالىالعوشوراثةيحولكى،الأخيرة(نفناسهيلفظوهو

(.YV)"والشعبالسناتوالىالوقتنفسفى(حنا)تودد

"التوسلات-الموتفراشعلىوهو-يتحملأنالكسيوسعلىكان

ى!احتالفقد،صريحبقرارنفسهيورطلم"لمكنه.واينثهلزوجتهالمرعجة

كىالكفايةفيهماونشيطاعاهراكانالذى0)28(ابنهالىالتاجيحول

بطررغهعوشهب)النضالعلىالكسيوسصصمأخروبمعنى.بهيحتفظ

الذى)92("حناابنهبقيادةانقلابوقوعالىأدىمماالمعارضةسرية

زوجتهل!مرمنكومفينالكَسيوصااستفادقيلمكوعلى.العرشعيلىسيطر

صورةفىلانجاحمهأطرمهالاحتياطماتكافةو"خذلملامرواحتاطوابنته

.03()انقلأب

6.73!.

537.09،1.،07cit

.ء.376

03cit،.1ر538,05

77.39.

cit."،؟.لأ"538.0

037705

G.-."أح. Ostrogorsky : p

C..؟ .W Previte Orton : O

G.،."أح. Ostrogorsky : p

.C..W Previte Orton: Op

,.G.Ostrogorsky: Op. cit

.C..W Previte Orton: Op

,.G.Ostrogorsky: Op. cit

.مر

.25

26.

27.

2!.

.ء

003
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خستطعلمالتىامميرين8ا!لخدوعةالامبراطورةثميدفىأسقطئذعند

شيفاقفعللممقك،:بقولمهازوجهاتوبعخ"نسوىئذعندشيئاتفمعل6ن

و؟نت!يضاالمشىءنفسفط!ولمقد،والتضمليلالغشسوىحياتكطوال

.)31(بمالموتفراشعلى

تولىيمنبص!ايزين4أصمنقاسياكان(حنا)قصاصاانوالواقع

؟حدفىوأودعهارا"سهاشعرحلق"ققد)32(م43؟ا-1118)العرش

،الجبووتذاتالامبواطورةتلكحياةصفحةطويتوبذلمك)33(؟الأديرة

نأوالراجح.التنفبذحيزالىيخرجكىالمناسبةالفرصهَيج!لمالذى

التىالاهبزاطورةتلكجهودعرقلةقىالفطلوراللمعبتابنهاشتصيه

لو6الحقةتلكفىالبيرنطيةالدولةوتاريخبل،حياتهلاتاريختغيرربص،

لمه!سال2%"از؟4"بلوصاسإجاذبال!اهتالهثمخمنةضعيفحناابنهاكان

نين.صكو

اطورش"الامبزوجةSophiaصوفيايضاأ3الزوجةالوصيةتمثل:ثائإ!ا

ثيودوراالامبراهلورةأختابنةصوفياوكانت)34("الثانىجستينبولالمت

كانعقإصاربستبنزوجذ!-االتىوهى"،جستنياننجراطورالاصزوجة

)35("لملعرشالمنتظرالوريثهووكان،Curopalatس!للقصرءميدا

حبنئذ.

زادأنبعدالثانىجستينعلىالوصايةتولتصوفياا!نوالرا%ح

ابلحا"لباا!يب،ناللمباتاتةِفقد،والخافجاخلال؟فىالمدولمةأوضاعاضطراب

538.،"..31..C.W Previte Orton: Op. cit

التوفحياةيركألاكانكماقويمخلقعاىوكانصارهةنشاْةحنانشاْ)32(

وخصالهشخصيتهبفضلىاستحقوهكذاوالذكاءْالكرمعنهعرفشةدالا-ساف9

!سئوليةقدتيةالعس!تة9الشصبتحقبقوشغفهالفائقة،لشجاعته،الطيبيوحفا"كنية

ْ(ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيفإ!كماعمر)قدرهاْحقالحكم WA

248..33.The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I p

Joannك!م!أوتء*)هناحنايسمىوهو

توفىوقد(ْبيورى)عن73-72ص،البيزططيةالحضارة:رنسيهإن)34(

ا،جستنياالامبراطوكأشقيقابن؟هو.م578اكتوب!ءنالخاصسفىالذنىجستب!

TheEncyclopedia.)266.الأل! American, Vol.,16)p
155,.35.Diehl: Theodora, p
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جعلمما"الآسيويةالأقاليممنللمديدالفرسانتزاعجانبالىعهدهفى

وهوالقادةأحدالىالامبراطوريةبادارةيعهدونوصوفياجستين

لذاوتأهبحربوضعفىكانتالامبراطوريةلأنوذلك.)36(،طبريوس

الموقف.لمواجهةعسكرىعنصروجودمنبدلاكان

كانتانوصيةت!عبنالأمبراطورةالا!كانتفثد:الأمالو!ميلة(!ا

بكاملهاالوصايةت!تالءلفقالامبراطورابنهاوضعثةفىالحياةقيدعلى

.)37(منهاجزءفىأو

فترةامتدتالتى)38(ايرينالاهبراطورة:أولاالأمالوصيةوتمثل

/م797-078)منالسادسقنسطنطينالامبراطورابثهاعلىوصايتها

بالطهوح"-حبات!اكلوةىبل-ايزينفيهااتصفتوالذى(!اAا-416

3)"يدشدلا N).

04)5)الرابعلميوللأ!براطورالمبكرةفبالوفاة 078 - VV)/

القاصرابنهالبيزنطىالعرشاعتلىم078سبتمبر8فى(كل158-164

.)41(عمرهمنالعا!ثرةفىيومئذكانالذىالسادسقنسطنطين

266.36.The Enclclopaedia Americana Vol.,16 p

.73ص،نطيةالبي!الحهطارةنمهءإ!ارْ(ْر371،

(TA)ِاي!في،ْالاهبراطورة:المؤل!4كتاتاْنظ

273,.93.Larousse Encyclopedia of Ancient and Medieval History, p

atI، .! ,82 Gastonء+.st.Volأ.M .V Anastos: Cam. Med. H

0168-164.Histoirede'1Eglise Byzantine, pp؟Zananiri

.04:Charles Diehl: Histoire de PEmpire Byzantine, .p,76 .M.V Anastos

82".01Cam. Med. Hist. Vol. * part

منلشىءتحتاجالتىالآراءبمضالصريانىوميخائيلالعبرىانبذكرهنا

فىتوفىالرابعليوأن"يذكرالعبرىانفمثلاتناولهاْفىوالتمجهرا!تدقيق

والراجح"بعدهسنة33حكمقنسصكلنطين!4الذوأنم78سحبحْوالص"ْم781

لذاقاصراقنسطنطينكانلما"أنهفيقوليعودثموالدتهْح!مفترةهىهذ*!ن

عليهالوصايةتولتأنهاوالصحيح"الحكمايرينامهشاركته

117(.TheChronography of Bar Hebraeus .V ,I)p
فىكانلأنهالحكمفىابذ!اشاركتايرينان"فيذكرالسرياشمبخائيلأها

-شابثاْماكشريكةْلاعليهكوصيةحكمتا"نهاوالراجح"عمرهمنع!ثردالثانية
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الى078منالأولى:فترتيناليايرينوصاي!ةفترةتقسممالممكنوهن

097منوالثانيةبالسلطةقنسطنطينانفردعندماور173-164م/97ْ

الىوأبعدقنسطنطينعينىايرينسملتعندماكل181-174م/797الى

س.الأديرةأصد

مئال!خلصالسادسقنسطنطينحاولالأولمىالفترةنهايةفقرب

رأىأنهأول!مالسببينوذلك،الأولومهاعدهاوالدتهوزيرستوراقيوس

المفروضم!نكانالتىالسلطاتكلعلىاستولمىقدستوراقيوسالخصى؟ن

شارلابنةمنلمخطوبفوالدتهفسخبعدنه6رثانيهما)42(اليهتؤولن9

تمالتىالأر!!ت"!ةماريامنالزواجعلىا"هها"جبرتهالفرنجةملكاوحظيم

الاطاحةعلىوصممقنسطنطينأحنقمماستوراقيوسبواسطةاختيارها

.)43(أمهوينفىاقبوسبستور

،وشتتواقنسطنطينرفاقعلىوقبضاكتشفتا،ؤامرةولكن

أخذتذلكمنوأكثر.)44(اقامتهوحددتجلدفقهنفسهقنسطنطينأها

حياتهاطوالسواهاأخربحاكمالاعترافبعدمالجيشهنتعهداا؟رين

بمعار!مةقوبلالاجراءذلكلكن.!173/(*)م097رب:جفىوذلك

التا!صطذطبنقنصهمؤيدىكانحبث،الأرمينبةالثيم!اتامنخاصةشدي!ة

سنوضحهالذىالدينىاتجاههابسبب-لايرينالوقتنفسفىوالمعارضين

أسيافىال!عمهسكريةالولاياتبقيةالر،المعارضةامتدتثم-بعدفيما

-.J.B Chabotالسادصقفسطنطينئينخ!طفقدالسريانىهيخاثيلتاب2عترجم

797.ءنحكمالذى : VAبورفيووجشْبصوسادسابعقتمصطنطينتوبيمم

Porphyrogeneteحم139:579منحكمالذىChronique)d

2(..Michelle Syrien, .T،111 p

G.!:.")05،نالببزنطيةالأباطرةتواريخوضبط Ostrogorsk)

G..41.وأ Ostrongorsky: Ibid., .p,177 .C.W Previte Orton: Op. cit. V
82..Vol.+ Part, ,I p(140!ا:.p,924 .M .V Anastos

88.!4.p42.:أ؟أ .M .V Anastos

19..43..L Brehier: Vie et Mort de Byzance, p

6..p.,19 Emile Amann: Histoire de'1 Eglise, N44.:،ا،أ؟أ .L Brehier

321166,9ْْصر،،نطيةالبيمالدولةتاريخ،تإفيقكمالعمر

4،.،041ح.ء.917 .p ,166 ،5 Dstrogorsk y : p8:أ؟أ Emile Amann
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قنسطنطينالمنرعىبالامبراطهـرالجيشقواتنلدتئذعند.)45(الصغرى

خشيت*لذلد.كلNYE/)46(م097اكئوبرفيبمفردهكحاكمالسادس

لابنها،الحكمعنفتنازلت!ذلكمن!كثرالأمورتطورمن)47(،ايرين

الحفلاظكانالوة،تذلدة!هففهاكلأنغالهنا.48()السادسقنسطنطين

.)94(حياتهاعلى

.45 .G Ostrogorsky: Ibid., pp. ,018-917 .L B'rehier: Op. cit., .p ,19 L

311,.Halphen: Les Barbares, p

بحكمالصغرىأسياكانت":بقولهالثيماثانظامأوستروجورسكىويوضح

كيرةعسكزيةهقاطعاتالىهرقلأياممنذقسمتقد،بالممسلمينباستمراراحلكثها

التنظيمصيزالذىالنظامنشاةألىذلدأدىوقد(Thema،حأح!ع+3!سمإت

الصغرىآسياوكانتالوسطىْالعصورفىالبيزنطيةالدولةفىللمقاطعاتالادارى

(Strategus)يسمىحاكمتصرفتحتمنهاكل،اداريةعسكريةوحداتعدةعنعبارة

مقاطعف.فىوالأهليةوالمدنيةالعسكرقيالسلطاتأعلىيمارس

لذلك،المعاديةالهجماتضغطتحتانهارالحدمودعنالدفاعنظامن6؟الواةع

التىالاقالميم!طماواستقرتالصغرىأسياقلبالىالأطرافعلىالتىالقواتان!-حبت

ىأالجندهنصعينةألويةانزالاكلوفهنصاروقدالبيزذطىْالحكمترتبقإت

روفيارويداالاسمتحولثمصعينةْأقاليمفىدالحمةبص!"Themataثيماتا

المناطقبمعنىالألويةا"ىثيماتاباس!مجموءهافىتعرفنفسهاالاقاليمفاْ!سبرت

كانتذلمكوعلىبهاْالنازلمةالخاصةفرقتهااسمتحملهنياكلوصارتالعس!رية

الأرمينية،؟هsikionالأبسيكيةالثيماتاأوالقاطعاتهرقىاعهدعاىمناك

Armeniakon،الأناضوليةAnatolikonالاسي!بةقال!ألىنسبة

واياناضولميةْوالأرهينية

فعالْوطنىجيشأساسهعلىبنىالذىالأساسهوالثيماثانرظامكانولقد

والواقعالأجانبْالمرتزقةتجميعنتيجةالباهظةالتكاليفالامبواطوريةعلىووفر

أمدتهموالذيناْكأاضيمبمعلىامستقرواالذينالحةولجنودمنتكونالجديدالجبشا!ن

تسليحزيادةعلىوعملوابالاطمثنانشعروالذا،الاقتصاديةباحتياجاتهمحقوفيم

الدولةخؤاترانعاشفىالمدىبعيدةآثارااربيدالنظاملهذاوكان..ا!ذفسسهم

89-69(،4.pp6)أ:.G Ostrogorsky)

,Ibid.,.p ,018 .L Brehier: Ibid., .p ,19 .M .V Anatos:!46.ل .G Ostrogorsk

.8809

.16،.،.47.Emile Amann: Op. cit

311..48.Emile Amann: Ibid., .p,66.1 .L Halphen: Op. cit., p

ه04ِ-مأIrfalphen_:ا،أطلأ،0-،,311
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ىسياتالمهرالمصبةانالةتبصةاجحوا&اثصلكرى9رهواه!قكااواذ

يكونقدالموضوعهذافىمنفردارأيايعطينياالسريانىهيخائيلوبالتح!ي!

فىالسياسةهسرحءنأمهأبعدقنسطنطبتأن"وهوافصحةمننصيبله

فىالأشرافكَ!برأنمنقيلصابسبتواستنكارهحنغهاثيريإنه-الوقصذلك

ولذا-أمه-الامب-اطورة!عالمعحصيةارتكبقد(الببدوس)المم!!ىصقلية

بعدمقن!م!طنطينوأ!؟.العربعندفوالبيدوس9نالاعيفيهكحلعلىصمم

التص!ل!قولَمالقذصلياتلكا!رسمياذلكأبلغبلى،اهبواطورةبا!"المن!اداة

فىوا"ودعواوزوجتهالبيدوسأطفالعلىقبضحينفى.باليمبنعليه

.5(0)"اوسجن

شكلعلىبالفبلثير6قدوخلافهال!مذلكيكؤنأنالمرجحرمن

تجاهالاجراءذلمكاتخاذاليقنسطنطيندفعمماالجميعتناقلهااثساءة

اضطستتىكماعليهأمهحؤبوبضغطصرتهعطتملهثبتوعندما.مه6

هذالابنهاتنسلملمكنهما.جديدمنامبراطورة-بأمهالمنلادأةاعادةاوى

بعد.فيما؟بداالموقف

!ستهلىكلىتاطوريةالامبداخا!فىعقباتبصتةقوبلتايرينأنوالواقع

القويينوتصمبمهابثب!اتهاولكنها،المبكرةوصايتهافثرةفىوخاصة،حكَمها

التىا"حاولمةتلكأولها.)51(العقباتتلكعلىالقضاءبسرعةاشظعاعت

وذلمك-)52(الرابعلليوشقبقغي!رأخكاقالذى-نقفؤرالقيصربهاقام

بعروذلك،.القائمبالمحكموالاطاحة.لمص!ال!حهالحكمزص،معلىللسيطرة

بسرعةقضتايوينوليكن.الرابعلميووفاةعلىفقطيوماأربعينحوالى

.)53(البلأ!خدارجونفتهمبل،بزعصائهاونكلتالحركةتلكعلى

ردتالذينالرابعليوالامبراطوراخوةفىالثمانيةالعقبةوتمثلت

فيحقوقهمكلعنالتناظعلىوأجبروانجتجريدهمحركتهمعلىايرين

9..T.0111 p!3.05+لا.!س Chronique de Michel Le

117.51..G Ostrogorsky: Op. cit., p

.82،00.V Anastos : Cam. Med. Hist. Vol. IV part I*52..ا

82..،5..G Ostrogorsky: Op. cit.015,177 .M .V Anastos, Ibid., p
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.)54(القهنوتسلكفىالدخولعلىأيضاجبروا6كما،العرش

.)55(المتذمرةالجيشقواتعلىالتغلبايريناستطاعتوأخيرا

.)56(الخاهسلقنسطنطينواخلأصهاولائهاعليتزاللاكانتالتى

عسكويةانتصاراتهنالبيزنطيةللاسبراطوريةايرين؟تجزتماذاولكن

العمثرفىوخصوصا،ابنهاعلىوصايتهافترةفىدبلوماسيةوعدقات

منها؟الأولىسنوات

كل164/م78فيْوبالشحديدوصايتهابدايةفىايرينسارعت:آولا

الفرنجةهلكالعظيمشارلابنةالىالسادسقنسطنطينابنهاخطبالى

والتى،،"و3باسمصمروفيةكانتالتى

tالبيزنطيونسصإها roلاr!،اجحواد!.)57(ذلكعلىشارلووافق

لأنمركزهالتقويةبحتاسياسياهدفاكانذلكوراءمنايرينهدفأن

.(58)دمرهمنعشرةالثانيةتجاوزقديكنلمالوقتذلكفىقثسطنطيهن

تلكفسختعكَسيةبنتيجةسيأتىالزيجةتلكاتمماما!نوجدتعندماولكن

بمساعفةحسابهاعلىابنهامركزتقويةفىستشببلأنها،)95(الخطوبة

ىأتحسبولمالعظيمشارلهام6نداايرينوقفتوبذلك.زوجتهوالد

ابنته.خطوبةفسخعلىيترتبلماحساب

البصزتطي!ةالةالجبطرلعلىالاسلاميةالهجماتكانتالم:ثاليا

177."09.54...G Ostrogrsky: Ibid

C,W..55.د107د924.05 Previte Orton: Op. cit

77..56..C Diehl: Histoire de'1 Empire Byzantine, p

.Vasiliev : Histoire de '] Empire Byzantine, .T ،1 .p ,353 L57.خ .A A

503,.cit.,.p,19 .C.W Previte-Orton: op. cit., .V,1 p:5؟.Brehier

165.،09.G.Zananiri: Op. cit

353..58..A.A Vasiliev: Ibid., .T ,I p

.122ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالعمر

503,.95..L Brehier: Op. cit., .p,19 .C.W Previte Orton: Op. cit., p

87..M..V Anastos: Op. cit., p

.123ص،السابقالمرجع:توفيقكمالعمر
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بيزنطىامبراطورأىكانلمذلكومسضرةمتكررة،الشرقيةوالجنوبيةالشرقية

هنكببفرعلىكاناذاوذلك،الهجماتتلكصدالأولاعتبمارهفييضع

بىفاعولميس-بهجومللقيامالفرصةالداخليةالجبهةهدوءلهتاح6والقوة

.إسلمبناءلس

-158)المهدىالخليف!ةعهدوهوايريئلوصايةالمبكرةالبدايةوفى

آسيافىبنجاحالهجومخطةالعربادخذ(م775-785/!916

ابنالرشيدهارونبقيادة-الحملاتاحدىوصلتوقد.)06،الصغرى

اليهاأشيزالتبىالحملةوهى.)61(البسفورشواطىءالىالمهدىالخليفة

.م782/)62(كل165الاَخرةجمادىبصائفةالعربيةالمصادرفى

مقمابلفى)62(سنواتثدثلمدةالهـ:نةاطبادىايربناضطرتهنا

.)64(دينيارا"لفوتسعونسبمونبينصايتراوحقدرداسنويةضريبةدفع

الأسواقفىالأدلاء!للرشي!تقيماعنعلىوافقتايرينأنالىبالاضافة

فىللغايةمخزية"الهدنةتلكاعتبرتفقدذلكوعلى)65("الطريقوفى

.)66(،البيزنطيهالاهبراطوريةحق

317..06..A.A Vasiliev: Op. cit., .T ,I p

Theophane)،0707Anastos)61..113عن..E Amann: Op. cit., p

83..op.cit., p

د1285وبيروتصادردار).66ص.6%،الكامل:الالحيرابن)62(

.(م6591

317,.63..A.A Vasiliev: Op. cit., .T,1 p

66ص،6ب،الكاملالأثيرابن

Chronique de Michel Le Syrien, .T ،))1 .p ,2 The Chronography of

118,.rHebraeus, .V،1 p!،
النساءعادةال!الهدنةايرينطلبالسريانىوصيخالحيلاوكبرىافيهنكليرجعوهنا

المرهف،وشعورهن

83.M..V Anastos: Op. cit., p

083.64..A.A Vasiliev: Ibid, .p,317 .M .V Anastos: Ibid., p

.66ص،6ب،الكامل:الأثيرابن)65(

83,.66..A.A Vasiliev: Op. cit., .p,317 .M .V Anastos: Op. cit., p
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العربعلىالنحريحققواأنالممكنمنكانواالبيزفطمعنأنيقالوهنا

ألفيماتماةائدخيانة؟رلهما.(1!ربانقصارعلىساعداعاملينتضافرلول!

ايرينمنهنزلتهلقوب،سقوراقيوسعلىوحضهحسدهبسمبالبوكليرية

.العربجانباليوالانضمامللهربدفعهمما

بينهمهنكانالذينءيينالمبمِؤالمبعونينلىرايةقلةهوالثانىوالعامل

،،لملأسرىتمهيفىتبيادلدونالعربىالمحصكوالىدخلالذى!ستوراقيؤس

-بصدف!يماسنرىكعا-الواجحلمكن.)167هنأكفديةدضعالىاخمطر.مما

واليونمانومذ!يخاصقليةنوارضديالحربالميزنايةال!وشافشضالان

جبهة.منأكثرفىالبيزنطيةالعسكريةالقوىشتت

الىصقليةفىويالذاتالف-بةىالبيؤهـنطيينالقادةبرت!احلم:ثالثا

البيدصرس،بقي!ادةصقليةفىشديدةثورةاندلعضلذلكالعرشايرينارتقاء

هـ.165/م781وذلك،الغربفىالأولالبيزنطىوالمسئوولصقليةقائ!

فىالعربلمواجهةالاستعداداتبصببالحالهفىيقهرلمالثامْركانواذا

165!البنزنطيةالاسلامي!ةال!نةعقدبعدأنهالا0)68(الصغرىأسيا

وتوجيقيةافالىفرالذىالبيدوسهطردتصقليةالىعسكريةحمللةأرسلت

ألقتحينفى.!166/)96(م782العرببواسطةهنالهلملرومانملكا

.)07(وسجنتهمو؟طفالمهالبيدرسزوجةعلىالقبضالبيزنطيةالقوات

83,.p67.أ؟)4ر:.M .V Anastos

82..96..M .V Anastos: Ibid., p

.96,Chronique de Michel le Syrien, .T!))1 .p,9 .M .V Anastos: Ibid

83!.

وبينبينهعلاقةعنأشيعماهو.البيدوسثورةردعفىالتأخركانوربما

صقلية.جزيرةيسلمهبأنلأميوهاتعهدأفريقيةالىفرارهبعدأنهوالواقع.ايرين

رجلاَلافباْربعةافويقيةحاكمزوددثمللروماممراطورابهالمناداةتمتذلكوءلى

ولكن،الرومبلارركافةاجتياحعلىأقسم"أنبعدالبيزنطيةايأراخىالىبهمعبر

.البردهنفهلكواهنيمالعديدأقدامالثلوجأتلفتحتىالبلادتلكالىوصلواأنما

منيمْشخصأربعماثةوصلهااتقيلالتىالرهامثلكثيرةبلدانالىالبقونوتفرق

9(.Chroniquede Michel Le Syrien, .T."1)p
9..07.Chronique de Michel: Ibid., p
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ثمايخونلانرادىمقدونياالمىرلعسكريةالقواتايريغَأوسل!ت:وإبعا

اسفرتوقد.)71(السلافهـلرلىع167/م783فىوذلكللبلوبونيز

البيزنطيمةيالسيادةالاعترافعإ!اجبارهمعلىبالذاتالسلأفضدالحرب

اتحفلس!وراقيوساأنا!رهذاعظمةمىوبلغ.سغويةخريبةدفعوعلى

.)72(عظيمااحتفالابه

--اضمافرأيناكما-البيزنطيةالعسكريةالجهودقشتيتعننقجوقد

اعا!مةعلىالعربساعلهمما.)73(الصغوىسيا9فىالبدزنطيينوضح

طوسوسقلمةالححرلاالمثالسبيلوعلىالثغويةالقلاعبعضتحصين

ايرينتمتععدمساعدوقد(كل1V_(71/ْ)74(م786-788)

علىالضارحيةالونائمقوالىعالىالداخلفىجيضمهامنالكافيةبالمشمعبية

.لأ(5)الجليافمىاللميار،مينبلوالبلفاوالموبمنكلأيمى

/!م7!7الىل!09هنفت!مت!ابنهاعلىايرينلوصايةالث!انيةالفقرة(ما

174-1A1فىبمفردهالسلطةقنسطنطينبتولىتبد؟التىالفترةوهىكل

لملعحافظةالمقدرةلديهيكنلمم"العوشوباخلاخه.)76(م097اكقوبر

(.VV)8التوالىعلىالأخطاء/ارتكابهجانبالىعليه

ثم.(VA)وشاعه-سموراصيىمىبابحا!لمضرةتل!ضسطنيناسغ!

113,.71..A.A Vasiliev: Op. cit., .T01 .p,317 .E Amann: Op. cit., p

83..M..V Anastos: Op. cit., p

317..72..G Ostrogorsky: Op. cit., .p,291.A.A Vasiliev: Ibid, p

317..73..A.A Vasiliev: Ibid., p

74.."05لأ3" .M .V Anastos : Op. cit

الوسطى،العصورفىالبيزنطيةالدولةحدودعلىالاسلاميةالبريةالثغور:المؤلمفةكتاب

.33،145ص

025..p75.+أ.Diehl : Op. cit., .p .C .W Previte Orton: Op. cit., V

.05 ,19 .M V091,.؟.،أْح .L Brehier: p".!اْص".،.OpلأكلتOstrogor76."ح.

88.".51.!.Anastos : p

19,،4.p77.:أول .L Brehier

166..Op.cit., p:78.حم!4!ول Emile
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ساذجاكانلكنهنشطاشجاعاكانفقد،الشخصيةصفاتهتتضحبدأت

(.Vi)والتصميبمالسياسيةوالحنكةالثباتيعوزه

عل!قنسطنطينيحثظلالذى،المستمرايرينحزبال!حاحتحتلكن

أمامالبي!تطيةائمالونتكواربسببيضا9وربصا،)08(أمهارجاعضرورة

51/م197سنةفىوالبلغارالعربمنكل V!،السادسهقنسطنطينأ!صرع

)82(.م297ينايرفىوبينهابينهالصلحفغ،)1A(أمهحزبرغبةبتلبية

كاتومهماالأموكانههما"أنمهبقولهالسريان!ىميخائيلعنهعبرماوهذا

.)83(،وأمهقنسطنطينبينجديدمنالسلامبلالصلحأعيدفقدالدوافع

لقبلهاوأداد،الحكمفىلهكمسماعدةايرينقنسطنطينأمجاد

منصبهالىستوراقيوسوزيرهمامعهاأعادذلكهن(كثربل،وغسطا9

)قطس!طنطينللتوقيعاتالقديمةالصيغةجدي!منعادتوبذلك.)84(الس!ابق

.85()(وايرين

ومكرهاأمهيدفىالعوبةقنسطنطينأصبح!اسعانلكئ

الدولةفىايأموردفةعادتفقد.)87(خطرهايقدرولم)86(الضيطانى

ال!يناتبعتوقد(AA)ستوراقيوسومستش!ارهاايرينيدالىجدي!صن

ابنها-خاهب!ارعةميكافيلالِةخط!ة-لنفسهالملانققامقويةبر!نهبةعادتالتى-

.97..C.W Previte Orton: Op. cit., Vol. ,I .p,025 .M .V Anastos : Op

88,.cit.,p

018,،"..08..G Ostrogorsky: Op. cit

88..81..G Ostrogorsky: Ibid., .p,018 .M .V Anastos: Op. cit., p

E..82.."د.166 Amann: Op. cit

9..83.Chronique de Michel ..eL Syrien, .T.))، p

:Ostrogorsky.,7.19.ول Op. cit., .p ,018 .L Brehier : Op. cit., p!ت!.ك.

--88,.Anastos: Op. cit., p

لأء24ص،السابقالمرجع:توفيقكمالعمر

018."..،.85 .G Ostrogorsky : Ibid

025.،...86..C.W Previte Orton: op. cit

.124ص،السابقالمرجع:توفيقكمالعمر)87(

166..88..E Amann: Op. cit., p
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،.وذلد)98(بأكملهاالامبراطهـريةوحببلالعاصمةحبطريقهاعنا!فقدته

الجيشأصامشانهمنال!حطعلىوعملتعوانه9وبينبيندهأوقعتأنبعد

.)09(الدينرجالوبينبينمهوالافسيادرعاياهأمامسمعتهوتشويه

والاطاحةبلالسادسقنسطنطينشعبيةزوالأسبابأهمأقوالحقيقة

هى.:النهايةفىبه

لتنكي!ن!دِجةالأحين!بماالثيماتاقواتبينالاستياءشعورصيان-1

وسملوتعذيبهبسجنهوذلك-الأرهينيةالثيماتابقائدالفظيعقنسطنطين

نأويقال.)19(البلغاريدعلىبهلم!ح!تالتىلل!مةانتق!اما-عيفيه

لأندهمنهالانتقاأمبدافعربماالمشينالاتصرفهذاعلىحثتمهالتىهىايرين

8)29(ضدهاالتمردقائدكان

الأرمينيةالثيماتامنالمتشددايرينموقفلمنفسرقليلانتوقفهنا

بعد،في!م!االمناسبميضعهافىسنوضحهادينيةأسبابالىفبالاضافة،أنذاك

أخذه"قدقنسطنطينكانالذىبالتعهدتمسكتالأرمينيةالثبماتاأقنجد

أشيعمابسببامبراطورةبأههالمناداةبعدملمهالتايعةالبلادجميععلى.

أمهمعقنسطنطيناصطلحعندهالمذلمك،صقليةقائدبالبيدوسعلأقتهاعن

ذلكرمعفيا9(هالمىرفض،أخرىمرةامبراطورةبهاالمناداةوطلبثانية

فىقنسطنطينتعسفهناومن،ئانيةمرةبهاالمناداةبعدمبيمينهمتمسكا

لمقبوهأنهمحتىءبقسوةباعدامهملامنهمالعديدهنالتخلص

.)39(،بالطاغية"

الأرمينيمةالثيماتياقائدمنالس!ادسقنسطنطينلموقفنتبجة-2

166.،"..98..E !!!!: Ibid

الامبراطورةعنالمولفةكتاب،134صةالسابقالمرجع:توفيقكمالعمر)09(

.46الى14ص،ايرين

018..19..L Brehier: Op. cit., .p,19 .G Ostrogorsky: Op. cit., p

98,88-.Ostrogorsky: Ibid., .p ,018 .M .V Anastos: Op. cit., pp29.،ح:

025..C..W Previte Orton: Op. cit., p

.39 Chronique de Michel Le Syrien, .T "111 .p ,9 The Chronography of

911..BarHebraeus .V ,I p
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سعانلكن،)49(امبواطور!نقفوو!صابغبا(لقيصراةلالصظكلحؤاهرصدبوم!ت

،جمسوةبالمظخرينطتنكيلىوتحو&المؤاصوةسرضس!يئلكضفصا

أخرينأربحةنسانرطععمهعينىفسمل.أء9(بخبضا(هه.منبتحريض

اهتدتالأرمينيةالثيماتأفىأهليةحربقامتعندئذ.)69(أعمامهمن

،كل(1لا-677!1/ع7)م397هايخواعى'2VAنوفمبر،فن4!ثفهرستةحوالى

حملةميادةاليقنسطنطيناضطرمماالصغرىأسب!كافةشملتثم

غاي!ةعقوباتبهموأنزل-السابقينأتباعه-الثوارضدبنفسهعسكرية

كه.)8القسوةفى

التحاطفأن!بقولهلبوقفمذامح!لى(أصشروجورسكى)يعقبهنا

)991-،مريرعداءالىانطبا!!يمذلكفىألامبراطوربهيتمتعكانالذى

ف!انهالبافلاجونيةهاريامنبالاكراهتزوجقدقنسطنطينكاقلما-3

وصيفة(ثيودرت)أكارترفذلمك.-\().هطلمابالحبنحوهايشعريكنلم

طلأقعلىوشجع!ههَصدعنطريعَهمىا-ههوضعغها،نبعداتمباههوال!قه

قنسطنطيئاستجابتدعند.)901(الوصيف!ةتلكهنوالزواجزعوجته

،ا.لآديرت9حدودخلتمهاري!اطق!8!9/م!97ينايرقفىأمهلقحريض

.2109("أوغسطةثيودوتتوجت"الستةففسمنأغصطسفىثم

لقنصطنطينالحامالر؟ىاحتقاوالىالثانىالزواجمذا(دىوقد

19..L.Br!hier: Op. cit., p

025.0،5.n: Op.citه.C.W Previte Ort

."001.18"0 .L Brehier : Op. cit., .p ,29 .M VآOstrongorsky : Op. cج.

88..Anastos: Op. cit., p

29..L.Brehier: Ibid., p

-hier:Op. cit., .p,29 Chroni!لمع.G.Ostrogorsky: Op. cit., .p,018 L

MichelLe..و Syrien, .T HI, pا!que d

018..pأ!أ4د:.G Ostrogorsky

166..E.Amann: Op. cit., p.
.L.Brehier: Op. cit., .p,29 .M .V Anastos: Op. cit., .p.98 .C W.

PreviteOrton.د025.05 : Op. cit

E..ه،..166 Amann : Op. cit.

.شو

.59

69ا.

.7؟

لا.8

.99

!ها

101

201
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وكَانت3101(،الزانىالامبراطور"يانهاليه(شيوأنهصتىعليهوسضطهم

أوصلتهالتىهى-ين!ار9كلما-أنيهارغم)401(المشيرينر"سهعلى(مه

الوضع.هذاالى

ابننجدهنا؟قنسطنطينفىالضرقىالمصدرى9ركاقماذالكن

الق!انوا!بقدميهوطاقدقنسطانطينيعتبوانالسريافيوميضائيلالعبرى

اتخذعندما،الحائطعرضبهموضرببل،المسيحيةوالتقاليدوالعادات

.)501(الحياةقيدعلىتزاللاالأولىزوجثهكانتبينما،ثانيةزوجة

بمثهدةعليهالدبنرجالهتأليبفىالثانيةقنسطفطينزيدةتسببت-4

الموقفيع!المجألطقنسطنطينحاولالبدايةوفى،المتطرفينالديرينوخاصة

لهاللاذعونقدهممعارضتلهمشدةأماماضطرماصعاقلمكنه،هدوءفى

الحزبمنكلاتاييدفقد"وبذلكالنفىأوبالصجنسواءبهمالتنكيلالى

15615(،1يقونىاللاالمعارضةوحزبالحاكما!رثوذكسى

ذلله!ووجهتالعامالرأىوثور!غضبايريناستغلتالنههـايةوفى

وفلذةابنهاحياةعلىقاتماستماراببديهاوأسدلت.الخاصةلمصلحتها

ايرينأصدرت،بولدهام9تربطعاطفةأواحساسدنى1فدون،كندها

نفسفىعينيهوسملتالسادسقنسطنطينابنهاعلىبالمقبضأوامرها

(Vْوعشرينبسبعذلكقبلفيهاولدالتىالأرجوانيةالحجرة LL)\.

181)مVAVأغسطس15فىذلكوتم / \) 0 A.كل

،الحمادثذلكعنذكوهفىالغربيةوالمراجعالمصادرسهيت1ماهذا

فىأنهذكرتحونالايجازمنبمئىءالعربيةالمصادراليهاأشارتحينفى

018..301..G Ostrogorsky: Op. cit., p

166..401..E Amann: Op. cit., p

.501 The Chronography of Bar Hebraeus, ! .V ,.I .p ,012 Chronique de

9..MichelLe Syrien, .T،+، p

181..601..G Ostrogorsky: Op. cit., p

.701..G Ostrogorsky: Ibid., .p,181 .L Brehier: Op.- cit., pp-,39-29. .M V

:Anastos.ر.".77 Op. cit. .V ,I .p ,98 Diehl, Op. cit

98..Ostrogorsky: .p ,181 .M .V Anastos: Ibid., p!801.ك.
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ابنن9الا)901(،اليونبنقنسطنطينملكهمعينىالرومسملت"اكل82

وهؤبذكرههوانفردسببالىولمدهاتجاهايرينتصرفأرجعالأئير

مهادنةمه1وكاثتالرشيدوبينبينههمافسد1قنسطنطينابنهاكبرلم!ا"أنه

فكحلتهيؤخذوكادفانهزموقعةمعهلهوجرىالرشيدفقصده،له

A\6/م729البلغاريمامبطولىالغيرموقفهأنالراجح.لكن()011أمه، V

السبباتلئااتضحوربما.)111(نفسهاقواتهلاشمئزازاثارةكثر9كان

السببجعلاعندماالعِبرىوابنالسرياشميخائيلبرأىأخذنااذاكثر

فىلهالمصاحبالجيشمراء9نقل!هماهوقنسطنطينعينىلسملالمبا!ثر

والفجورللفسقاستسلم"تراقياالىتقدمأنبعدأنهمنلأمهالبلغارهـرب

.)112(لذلكحداستضعبأنهاأمهوعدتهملذا"الخمروادمان

فيالعربضدالبيزنطيةالمحملةفشل!ألضانلمكالى؟ضفنافاذا

أبنوفاةالوقتنفسوفى،ْمخؤىن!حوعلىكل181/م797مارس

08\كاكل/()113م697اكتوبرفىولدقدكانوالذىنيودوتمنثنسطنطين

بالحكمابنهايربط!ثرعىرباطأخرانقطاعفرصةاستغلتايرينأقوجدنا

عينيه.سملطريقعنبهبالاطاحةالخاصةخطَته!اونفذت

العربيمةالمصادرحد9فىوردخطالتصحيحقليلانتوقفوهنا

بناليول!"أن)114(القرمابىذكرفقد،الموضوعهذابخصوص

هار!نأيامالىسنهلصغرالملكفىمعه!ثريكةأرشأمهكانتقنسطنطيئ

ملكثم!ثرحهايطوللأخبارذلكبعدأرشيمهعيناوسملتفماتالرشيد

.،يعفوربعدهالرومعلى

يكونأنفالراجحلمنداالمعروفةلدلأسصاءكتابتهطريقةكَانتفمفما

المعارفدارطبعة)926ص!183حوادث8ب،تاريخه:الطبرى)901(

.161ص6ب،الكامل:الأثيرابن،(العربذخالْرسلسلةمن

.236ص،اب،الكامل:الاثيرابن()011

018,0111..G Ostrogorsky: Op. cit., p

.112 Chronique de Michel Le Syrien, .T III .p ,12 The Chronography of

012..BarHebraeus, .V ,I p

167..113.Emile Amann: Op. cit., p

.377ص،التاريخفىالأولوآثارالدولأخبار:القرماش)114(
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الوضععكسأنهنجدكذلمك.بالكلأمالمقصودهو(ليوبنقنسطنطين)

تولىثم(أرش)ايرينهىماتتوالتى،قنسطنطينهوعينهسملتفالمذى

.(يعفور)نقفوربعدها

بل،ولمدهاعقابمنالقا-ىالهـدبهذاتكتفلمايرينأقهناوالعجيب

حلتالتىالمصالْببذكرىيحتفلون!لهاوالمع!اصرينالأتقياءتركتاتها

.)115(،الالهيةالعنايةعقوبة(نهاعلىالتسىبول!ها

كافةفىبالغليانالمليئة-الفترةتلكعلىالستارأسدلوهكذا

المشاعوكا!فبهاتنا!م!4تأونص.تالتىايرفيالامبراطورةحياةمن-مظاهره

الضرورية،حتىمطالمبهاهنالكَثيرعنتتنلازلتجعلمهاوالتىالساصيةالأمومية

واتوجيهأىدونولدهاتركتأنهاوالراجح.أبنائهاارضاءسبيلفي

شمه!تبل،بجوارهاالعوشكر!مىعلىوهوحالههنويقوميصلحارشاد

نا-شفهببنتحتىتنبسأندونالهاويةالىوعرشههوسقوطهبعبنها

علىوانمابهْالمحدقالخطرعنهلتبعد-كأممدويةبصرخمةتكنلم

معانتهأ؟الذهايةوةى.الجحيممىالقفؤعلىلهالمشجعينمنكانتالعكس

بىتتمتعلكىالاءلمشىلا،جبينهافىسوداءنقطةواعتبرتهالجميع

بمفردها.والجبروتوالعظمةبالعرش

Macrembolitissa!تعمام!وبميما!هوجماالامبواطهـرة:ثايا

471/م7801-7101)دوكامىالسابعميخائيلأم - ElyElyوأبنة(كل

3Michel)116(كريولاريوسميخائيلالبطريركخت9 Cerubriu

167,.115.Emile Amann: Op. cit., p

أدتالتىالثورة!ىحاسمادوراكريولاريوص!يخانيلالبطريركلعب)116(

كافاولقد.(م5701سبتمبر1)البيزنطىالعرشكومنيناسحقاعتلاءالى

بالقسطنطينيةصوصاالقديسةكنيسةادارةهيئةتعيينحقباعطائهالبطريركالامبراطور

الكنيسةوقوةنفوذازديادانوالواقع.الامبراطوراهتيازاتمنالحقهذاكانانبعد

ولمالقويةْوشخصيتهالبطريركذلكالىيرجعانماعشرالحادىالقرنفىالبيزنطية

قبضةفىوجمعهاوالروحيةالمدنيةالسلطتينتوحيدحلمراودهبلبذلمكالبطريركيقنع

الذىالأحمرالخفاتخذأنهحتى..فعلاوامبراطورابطريركايصبحبأنوذلكيده

لقد"بقولهنفسهالامبراطورعلىوتطاولبل،الامبراطورصنصبرسومهنيعتبر

http://www.al-maktabeh.com.،هنهبكا!هوىوسوف،الغرأيها،العرشكرسالىرفعتك
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.(كل045-354/م4301-5801)

دوكاسالعامثرقانسطنطينلدمبراطورزوجةايودوكياكانت

.1 AV - N. )%o Constantine X Ducas945-451/م!)

كوصيةأيودوكياالىالحكمدفةذحولت)117(م6701مايو21لهىوبوفاته

.)118(وقتسطقطيوسميخانيلأبنائهاعلى

.والاسبراطورالبطرير&منكلانهيارالىأدىالذىالنضالوقعالنهايةوفى=

ضدهالسلاحيشهرأنيستطعلمماحدافانكبيرةبشعبيةيتمتعالبطريرككانولما

المنفىالىوحملهعليهالقبضالثاءالحرسجنديستطعولم،القسطنطينيةداخلفى

القسطنطينية.9سوارخارجالاديرةأحدلمزيارةتوجههأثناء1ْ85نوفمبر8فىالا

ووضعصغيرةبلدةفىفاجتمعالعزلحكميصدرصجمعايعقدأنالاصبراطورعلىوتحتم

،الاستبداد،الدينعنالمروق:تهمحْسىعلىانطوتالتىالاتهامعريضةبسيللوس

الفاحشة.وارتكابوتدفيسهاالمقدسةالأماكنحرمةانت!اك،القتل

لخوديسقنسطنطينأصبحعندئذ.المجمعالىطريقهفىوهوتوفىميخائيللكن

تضتفولم.أولدزيراوبسيللوسهبطريركا

فىكانالمتوفىالبطرير&أنبل،كريولاريوسيوفاةكوهنيناسحقضدالمعارضة

الكراهيةكوصنيئاسحقلقىوقد،حياتهأثناءصنهكو!نيناسحقعلىخطورةاْشدمماته

اسحقانتابتيأسلحظةوفىوالكنيسةوالشعبالبيروقراطيةالارستقراطيةكلمن

بسيللوسنصيحةعلىبناءالعرشعنتخلىم9501ديسمبرفىهرضهأثناءكومنيئ

دوكاسقنسطنطينوهورفاقهأحدالىبالحكمعهدانبعدالأديرةأحدالىاسحقوتوجه

.2ايودوكياوهىكريولاريوصأختابنةصنمتزوجاكانوالذىم6701-.1!ه

341,338-.ogorsky: p. it،. pp30لأ!.!G

Diehl)عن.072:723ص،البيزنطيةالدرلة:العرينىالبازالسيد

(Marcias,Cam. Med. Hist., Ostrogorsky

.117 Nicolas Oikonomidds : Documents et Etudes sur les institutions de

,Byzance،ول.،.201 Part I

G.:كلit!..118-!.،.كير Ostrogosk

725ص،البيزنطيةالدمولمة:العرينىالبازالصيد

OikonomidBsيذكرلاحينفى!أندرونيكسهوثالثاابناالمرجعينهذينيضيف

ابنبانهاليهفيشيرلأند!رونيكسأما.(p.)201فقطوقنسطنطينميخانيلالا

عمهأبناءهعمساعدكامبراطورعينوالذى،العاشرقنسطفطينشقيقحناالقيصر

يفايرفىامبراطوراوأصبحذلكبعدأيودوكياتزوجالذىديوجينروهانوصبواسطة

p(:N.Oikonomides.)12.كل046/م6801
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عن(NicolasOikonomidbs()911)ودراساتوثائقلثالًفشفهنا

قنسطنطينكانفعندها.الامبراطورةتلكحكلمفترةفىالغامضةالأجزاء

اكتوبرفىصرضهفترةفىوبالتحديدالحياةقيدعلىيزاللادوكاس

بالوصايةعهدلذلك،قاصراميخائيلا!برابثهكان،كل458/م6601

زيفيلينوسحناالبطريركمعبالاشتراكحناالقيصرلأخيه

ْ!5حنلظ - 1.14 ( )NY-) John Xiphilinus - Jean Xip457/ما-

فتحتملاكثو9قتسطنطين4حالساءتوحيزةفثرةمضىبعدولكن.(كل468

)121(ْ،الدولةبشعْونالعذايةايودوكيازوجتهعلى

لمفعيموسيلهعنيحثنهايتهباقترابالعا!ثرقانسطنطينيحسوعندما

يعينوالن"بانهمحوللهممنتعهداتعلىوحصل.بعدههنيبنائهمركَز

L'بمزوجتهمنطلبوثد،أطفالهغيرآخرامبراطورا Augusta Eudoci

لهتموبالافعل،ثانبزواجأبداترتبطبالا،مكتوبيمينطريقعنوعدا

"يكونوصيا(يقولهنا.)122(شيوخومجلسكنممىمج!معحضورفىنلك

الامبراطورزوجهاموتاحتمالبرعبتترقبكانتالامبراطورةأن!

الذىالخبجل9ومن،قبلهتموتأنتتمنىكانتالذى،اسدوكقنسطنطين

128-122.401-101,.911..N Oikonomides: Op. cit،. pp

2..0 .N Oikonomid6s: Ibid., .p2اQ1
العديدوضعوقد،الصغرىأسيافىطرابيزونمنزيفيلينوصحناالباريرككان

.اللاهوتفىالأهميةذاتالخطببعضلهوكانت،الكنسيةالشئونفىال!وا!؟ن!ن

دوكاسالعاشرقنسطنطينصعالدولةشئونيديرالطبسيللوسوالفيلسوفهوظلوقد

!لذاتعنبعيداالرهبانصسوحواتخذاالأديرةأحدالالحناندخلحينماعهدهنهايةحتى

:الحياة

-G.Ostrogorsky: Op. cit., .p,327 The Encyclopaedia Americana,Inter)

.795(.nationalEdition volume,92,1768 p

للقسطنطينية،بطريركثماللاهوتوعالمالقانو!تجلمثلالوظالْفصنالعديدشغل

الحادىالقرن!ىالمشهورةالشخصياتأحديكونأنوتعليمهاستقامتههلته6ولقد

جامعةتنظيماعادةعندوذلكالقانونلكليةعميدازيفيلينوسأصبحوقد،الميلادىعشر

بثينيا،فىولمبوس6جبلفىالمقدسةالروحديردخلم1654وفى.م4501القسطنطينية

مْا36ْالقسطنطينيةفىالبطرقىللكرسىدعىحتىلملديررئيساذلكبعدوأصبح

782(.TheNew Encyclopaedia Britannica .V ,X,1768)p
020112..1 .N Oikonomid6s: Ibid., p

201..122..N Oikonomidbs: Ibid., p
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الىممبع،أمامالي!مينحل!تالحبذلكتعيدفىمنهاورغبة،لهتحملهكانت

وخلفائههو-عليه!االلعنةيانزلن9البطريركالروحىوالدهاالىوتوسلت

)123(ْ،يمينهافىحنثتاذا-بعدهمن

علىايودوكياوصايةفترةفى-الحقومةأنهنايذكرريىوثمة

بسيلوسبواسطةوجي-العا!ثرقنسطنطينزوجهاوفاةبعدبنائها6

استنا؟ا،والراجح.)124(الزاحلالاهبراطورشقيقدوكاسحناوالقيصر

لوغبةوفثا9صبحتايودوكياالامبراطورة(ن((يكونوميد)وئائقالى

يدهافىوأصبح،الأموركلفىالتصرفصماحبةهى،الامبراطورزوجها

أصحابشوشيح:مثلزوجهايصرفهاكانالتيالأمورمنكثيرفىالبت

الأهلي!ة،الشئونفىالبت،الدولمةفىالكبرىوالمناصبالعاليةالرتب

ا!قالحاكَمونفوذبسلط!ةايودوكياتمتعتوبذلمك.الضرائب6الموارد

لتلاتبنول!!مهافىماكلبتل.تكوصيةأنهاجانبالى"Unطه،ولول4!3"عه

.)125(،الحكمفن"بنالْها6

المطلثيبنالحكمامقائمةضمناسمهايدرجلمايودوكياأنوالواقع

لسببين،وذلك-المطلقكمLJIسلطاتبكلتمتعهارغم-الوقتذلكحتى

قنسطنطيئلأباناءالايهقفوابالااليمينأقسمقدكاقالسناتوأن:أولدهما

وال-واجيميذالانقضأرادتعندماحتىلأنه!ا:وئانيهما.بعدهمنالعالثر

ذلمكتفعللم،الامبراطورىللمرشورفعه،ديوجينرومانوسهنبعدفيما

ميخا!يى"العاشرقانسطنطين(بناءالشرعيينالأباطرةهوافقةبعدالا

.)126(،وقنسطفطيوس

AugustaوهىAutokratorسلطةايودوكيات-أخروبمعنى

أدىوثد.الوراثةفىالحقصحماب9علىواحترامهامنزلمتهالهاوأم

سنبلوغمانتظارةى-بنائها1علىوصايتهابدايةفىالسلطةتلكتقلذها

.)127(أوضحبصورةوضعهافهمسوءالىالرشد

.)1(رقمالملحقفىاليميننصأنظر)123(

344,.124..G Ostrogorsky: Op. cit., p

725صاليزنطيةالدولة:العرينىالبازالسيد

123..125..N Oikonomid8s: Op. cit., p

123..126..N Oikonomid8s: Ibid., p

124..127..N Oikonomid8s: Ibid., p
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عليادحافظةفىوصايث!هافترةفىايودوكيانجحتمدىأىالىلكن

.؟ولادها9معوتدبيرهاالدولةهصالح

هرضيةغيربطريقةسارتل!لامبراطوريةالخارجيمةالشئونأنالواقع

باستمرارصهددةكانتال!ثرقيةفال!حدود.الوصايةلتوليهاالأولىاللحطتنمنذ

قعلاكيا.1وتدواكباد!كياقيصريةدمرواالذينالسلاجقةالأتراكجانبمن

ايقافعلىقادرغيرفكان،البيرنطىالجيش!ظيمأسىءالوقتنفسوفى

علىالمتعددةالكوارثبسببالمعارضةقوةزادتولذلمك.)128(الغزاة

وبصعنى.)912(عسكزيةحقومةقييامالىالحاجةواشتدت،البلادأطراف

علىقلادرايكونلامبراطورهلحةبحاجةشعورالقسطنطينيةسادأخر

.الصعوباتمواجهة

كانلذلك،امب-اطوربعد!ايفرخنىثورةقياممنايودوكياخشيتهنا

ثم،الممتازينالعسكويإل!القادةأحدمنالزواجهوأ!امهاالوحيدالمخرج

.013()الامبراطبىرىللمرشرفعه

ثانية،مرةالؤواجبعدمتعهدهاهنايودوكياتحللكيفيةهنايهمناولا

ال!ننودمالمكن.الاجتماعبةالحياةضمنأخرجزءفىذلكسنناقشلأننا

الممكنمنالعامهالمصلحةن1"يخقولجديدقاثرنصدرأنههوالد"نشير

الدولةتعانىأنالمعقولغيرهنكَانففد."الخاصةالاتف!اقاتتلضىأن

غيرةبسببوذلمك"سهلا9رعلىامبراطوروجودلعدمالمخاطرمنالبيزنطبة

معه.بتصهدكلايها2ابودوكبلالذىالعا!ثرقنسطانطينهو)131(،واحدرجل

اشتهرالذىالنبيل،ديوجينقثسطنطينابن،ديوجبنروهانوسكان

-366/م2501-769)الثانىباسلعهدفىالبلغاريةالحروبأثناء

الاهبراطورأنحتىالعسكريةالشجاعةمنكبيركدرعلىوكان(كل416

لهواعترف(Vestarque)لقبعليهخلعقدكاندوكاسالعماشرقانسطنطين

124..128..N Oikonomidbs: Ibid., p

344,.912..G Ostrogorsky: Op. cit., p

725ص،البيزنطيةالدولة:العرينىالبازالسيد

125..013..N Oikonomides: Ibid., p

125..131..N Oikonomid8s: Ibid., p
http://www.al-maktabeh.com
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شجاعتهألىاسسَاداوأنس!ا،منهتفضلاذلكيقعللملابانهالامبراطور

)132(ْ،اللقبذلكيستحقجعلتهالتى

ضدديوجينرومانوستامر،دوكاسالعأشرقنسطنطين8وفاوبعد

الامبراطررةانيثالهنا.الموتعقابهوكانوأدينبهوو!ثىالقائمالحكم

قىرومانوسونفى.عنمهعفث،بجمالهل!ثرتالتى"ايودويما

(.e)33الحأل

53وفىطنطيغيةالقم!الىرومانوسأيودوكيادعتماوسردان

iلقبتهكل046/م6701ديسمبر )134( Magistros Stratelateعلى

زيفيليثوصاحناالبطررك"نالاحناوالقيصربسيللوسمعارضةفرغمذلمك

تزوجت!046/م6801ينايروفى.)135(هعهماتفاقالىانتهى

امبراطررابها!اداةتمتالذىديوجينرومانوسمنايودوكيا

(136 Emperor)37)مطلقاكحاكماأو Autokrator)وهئاكلأ.

هشاركاامب-اطوراليصبحرومانوسمنتروجتايودوكياأنيقولثالثى9ر
(Emperor- Colleague)(1)38مبخائيللابنها.

/م7101-6801)ديوجينالرابعرومانوسن9يذكررأىوثمة

فثد،ْطويل!ةلمدةلايودوكياالخضوعكوصيديايلعبلم"(!46-463ْ

علىجلسالذىدوكاساندرونيكوس،)913(سماعدكامبراطورتوج

.132,Radolphe Guilland: Titres et fonctions de 'I Empire Byzantine

01.:9.PartXIV, pp

01..133..R Guilland: Ibid., p

01,.p.,125 .R Guilland: Ibid., p.134.أححأ..N Oikonomides: Op

344..135..G Ostrogorsky: Op. cit., p

344..136..G Ostrogorsky: Ibid., p

726ص،البيزنطيةالدولة:العرينىإلبازالسيد

125."..،.137 .N Oikonomid8s : p. cit

278..138..C.W Previte Orton: The Shorter Cambridge..., .V ,I p

701,.913..G Ostrogorsky" .! cit., p

؟8ص،ايرينالامبراطورة:المؤلفةكتاب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حناالقيصرجعلكما،العامثرقنسطنطينأبناءمع،الامبراطورىالكر!هى

فىأ!ثركبعدوفيمما،المطلقةالسلطةأخذلكنه،لهرئمسيامعاونادوكاس

ا"صةوضعالذىالعملذلمك،ْوليوننقفور)ايوددكياهنولديظالعرش

الق!صرابن)ند!ونيكوسن6ذلك.عنمففملردوأثارخطرفىدركاس

ديوجينرومانسبعدهاأصر،التىماتريكرتهزيمةفىبخيانتهتسببءحنا

.14(لأ)كل463/)014(م7101أغسطس91فىالسلاجقةبواسطة

.)142(،مانزيكرتخالْن!استروجورسكىعليهأطلقن6غروفلا

للقس!طنطينيةص!مة،الأذراقبواسطةالامبراطورأسرخبرسببوقد

اة-عتفعند،مهخائيلابنهاهعبالاشتراكوكياايىالىالحكموذحول"

الدولة.شئونادارةةىفعالادوراومنحتهبثينيامنحناالتيصرايودوكيا

السلجوقىأرسلانالبأنعلمواعندماأقوىكانتالقسطنطينيةصدمةلكن

اتخذثذعندبالمعرشْليطالمبعادوأنهديوجينرومانوسساحأطلق

،خيهانجنأعلنبانفاصلةاجراءاتدوكاس؟صةوحزبحناالقيصر

/م7101أكتوبر24فىوذلكبمفردهامبراطوراالسابعميخائيل

344,.p.,127 .G Ostrogorsky: Op. cit., pp"014.،ط..N Oikonomidks: Op

934.

لملطباعةالتجاريةالمكتبة)311ص،3!،الذبشذرات:العماورابن)141(

وبيروتصادر!ار)65ص،+ا!،الكامل:الأتهيرابنلبنانًبيروتوالنشر

W1V - % TA1ص،هب،الزاهرىالنجومالمحاصن"بو،(مAl(تراثنا-سلسملة

12،ب،والنهايةالبداية:كثيرابن(رالنشروالطباعةللتهـليفالمامةالمصريةاهـلؤسسة

بتحديدالأخيرالمصدروينفرد(بيروتالمعارفمكتبآ6691الأولىالطبعة)001ص

جانبالىالسابقةالمصادرغالبيةوتضيفالقعدةذى25بالاربعاءالموقعةتاريخ

الفيمالهْتىعددهيقدربجيشخرجقدكان(الروممللىأرمانوص)ان.أخرىمصادر

فىارسلانالبوكانوغيرهموالكرجوالبنجالوالروسوالفرسوالفرنجالروممن

منكايرعددجمع!نيتمكنلممهنهوقربهالرومجيشعددبكثوةسمعولماآذربيخان

مم.فارسالفعشرخمسةهنمكونبجيشالروململاقاةفسار.عنهلبعدهاقواته

البصممئذعندبالرىْالاهدنةلا:قائلافرفض(الرومملك)منالهدنةطلب

الجمعةيومالروميلقىاْنالسلطانعلى6شيرو.الصغيربجيشهصلامَاتهمعلىارسلان

بالنصرللمجاهدينيدمحونفانهم"المنابرعلىالخطباءتكونالتىالساعةفىالزوالبعد

ملك9صوالمسلمينعلىنصرهالله6نزلوذلكتموبالفعل،بالاجابةمقرونوالدعاء

.الرم

934.050".142 .G Ostrogorsky : p. cit

http://www.al-maktabeh.com
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Piperoudiفىالأديرةأحدالىايودوكياوأبعدت)143(ور464

منميخائيلجردهمااللذانديوجيندرمانوسولدىوممهاالبسفورعلى

مغتصباديوحينرومانوساعتبرالنهايةوفى.الامبرأطوريةالشارات

بواسطةدوكاسهأسةانقاذتموبذلك.عيناهسملتوبالمتالى،للعرش

الدولمةمصا!حعلىللمحافظةمحهودهافىايودوكياوأخفقتحناالعيهصر

البيزنطيين.رأىفى

الل!حظةمنذكبلتايودوكياأنهى،حققولةنقولأنالانصافمنلمكئ

فى،الكنيسةأو(خيهو9زدجهاجانبمنسواءقويةبأغلاللحقمهاالأولى

بتولىلمهماتسمحلاجداصغيرةسنفييزالانلاولداهافيهكانالذىالوقت

ال!ولةأنحظهالمسوءولكن.الحك!فنوعلمتهماتقصرفلم،الحكمدفة

الوقتضالجارفْالسلجوقىالتياربواسطةالوقتذلكمىهددتالبيزنطية

الوسائلبكقبحثتأنالامنهاكانفماالجيشأحوالفيهتدهورتالذى

وعتمبشجاعتهالجميع!ث!!حربرجلمنبالزواجاكذقذلكصنللخروج

اليحظلأنالا.العرشارتقائهفىسبباكانتالتىلزوجتهحتىانصياعه

مناسبةفرصةذلكفىالدوكاسيين1حزبفوجدالسلاجقةحربفىخانه

لمالمقاديركَانتفاناذلكوعلي.وأولادهماايودوكياومنصنهللتخلص

أنهاذلكمعنىفليس،ولمدولمتهالنفسهارغبتههاكلايودوكباتعطى

يدركه.1المريتمنىماكلفليس،قيلكمامهمقهافىأخفقت

Annaدالاسلالا(نا:ثاالالا Dalassena

.(كل215-474/م1811-هـ811)كومنين

الأولالكسيو!اوالدة

لمهاوكاق)145(الطبعخشنةفظةنتNEE)es)الكسيوستوجها

العرشعلىبالوصايةقامت،الكسيوسابنهاعلىالمدىواسعتأثيرا

+4.,pp.,345-344 .N Oikonomides: Op. cit143.:ألأأ .G Ostrogorsky

0281!.

(بروكوبيوص)عن.72،صالبيزنطيةالحضارةرنسيمان)144(

5.145+ولthmetic)..لأأ The New Encyclopaedia Britannica, .V .I (A. alt

483.".1768,
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ضدالحرباثناءالقسطنطينيةهنابنهاغيابفترةفىالبيزنطى

146)جويسكاردروبرت . RobertGuiscard).

Maryالأنطاجمةطلرى:ر)بعا of Antioch

-)0118كومنينلمانويلالثانيةالروجةوهى 1 NET ) \(4 Vم/

5 76 - 53 Aالثانىالكسيوسابنهاع!والوصية(رو(-A11-1ا A rم/

الذى)148(ْلانطاكيةأميربواتييهدىريموندابذةوهى.(ور576-957

376.،05.146..G Ostrogorsky: op. cit

ورجلنورهاندىموجندىجويسكاردوروبرت

نجمهبدا"،الداهيةى6جويسكاردكنيته(م8501-1ْ51)الوقتففسفىدولة

كالبرياجانبالىدوقيتهافىثبتثمم1ْ75لأبولياكدوقا"خاهخلفعندمايلمع

وفى.صقليةفتحأكملما60ْففىصقليةْأمرتولهيهجانبالىهذا،9501

المعاقلآخروبارىوبالر!انتزعفقدم11ْ7فىأما.مسيناسقطتالتاليةالسنة

م!يدايصبحانفىورغبالشرقالىروبرتتطلعثم،أبولميافىالةويةالبيزنطية

السايع،ميخائيلابن،دوكاسقنسطنطينقضيةعنبالمدفاعالبيزنطيةللاكلبراطورية

وهزمالأدرياتىعبرروبرتأبحروقد.روبرتابنهمنقنسطنطينزواجبعدوذلك

زحفذلكوبعد.م8201وذلبهودورازوكورفوواحتلكومنينالكسيوسالا!براطور

ايطالياالىالعودةالىزحفهأثناءاضطرلكنه،ميا!ثرةالقسطنطينيةعلىروبرت

بعدوذلك،الرابعهنرىالامبراطوربواسطةالمحاصر،السابعجريجورىالبابالنجدة

بعدفيماصارالذىبوهيموندلابنه8201صيففىالبلقانفىقواتهقيادةتركأن

روبرتعاد،الباباعنالحصاررفعوبعد.الأولىالصليبيةالحملةأبطالهنبطلا

ايطاليا.الىالنورمانفعادالحمىبتاثير8501صيففىتوفىولكنهأخرىهرةللشرق

567,.TheEncyclopedia Americana Vol.,23)p
121صء1ب،الصليبيةالحركة:عاشورسعيد.د : 91Xالثالثة.الطبعة

106.0.4...147 .G Ostrogorsk y : i

شخصح!هفىجاذلمجهكومنمنآلكثرمانوسلكان

وكانتاللاهوتْبدراسةومهتمامثقفامتعلماكانكما،كريمامحبوباذكياكانكقد

اهبراطورأىمنالغربيةللعادات!يلاأكثركانفقد.الغربىالفارمسخصائصله

اْعجبوقد.انطاكيةأميرةهارىهىلاتينيةاميرة!نتزوجانهبلآخرْبيزنطى

عمر.د).خر6بيزنطىامبراطورباىاعجابهم!نجمثرشابيهمالذيناللاتينبه

291ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمال ، WA).

الامبراطورتزوجها.وكونستانسبواتييهدىريموندابنةهىمارى)148(

1الأولىزوجتهوفاةبعدكومنيئمانويل 1O9م1161ديسمبرفىالزواجذلكتموقدم

:عاشورسعيد.د.(م1012-1163)الثالثبوهيموندأختأيضاهىومارى

Settonالصورىوليم)عن.631،658،111ص،2ب،الصليبيةالحركة

(.Chaladonhttp://www.al-maktabeh.com
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سورياالىاستدعائهقبل،اتجلتراملكالأولهنرىبلأطنبلاءأحدكان

وكوجكل/953م1136نهايةشفوصل.المقدسبيتهلكفولمكبواسطة

.)914(ئذعندق!اصراتزاللاكَانتالتي،كونسقانسالأميرةمن

والدهتوفىعندماعمرهمنعشرةالثانيةفىالثانىالكصررسكان

والدتهمعامبراطوراالكسيوسفاصبح،م0118صقنبر34الأولمانويل

اطوركامه؟الثانىبالكسيوسابالاعترافالسنماتوتكللوقد.عليهكوصية

Basileusبمفرده Autokratorعمرهمنعشرةالسادسهلجغاذا.

يكونالتىالفترةفىالصغيرللاميربولائهمالسناتورجاليحتفظأنعلى

مارىالامبراطورةلأوامويخضعواالوقتنفسوفى،قاصرازالمافيها

سلط!ةمارىتقلدتذلكوعلى.عشرالسادسةسنالىالأميريصلحتى

Autokrator(هاالهتافدون!)سنالىالثانىالكشيوسوصلحتى

كما)015(السابعهيخائيلم6لأيودوكيابالانسبةالحالكانكما،الرشد

بنا.مر

رأسهمولحىضدهامؤه!ل!ورغ!مارىلحكمالكثيرينمعارضةورغم

وزوجها-أبيهمنريما-نفصهاالثانىالكسيوسأخت

(RenierofMontfernant)بالفشل.باءتجهودهملأنالا

مانويل،السابقالامبراطورشقيقابنبمساعدةاللأتينيةمارىحكمت

Theم!nenusكَومنينالكصيوسالمسمىوهو Protosebastus Alexius C

الاختيارأنوالواقع.الحكمشئونادارةفمىفعليادرراالأخيرلهذاوأصبح

سببتوقدتافهةْشخصيةهذاالكسيوص1كانفثد،هوفق!اغيركان

ولقد.كومنينعانلةأفوادبينمويرةصراعاتالجديدبوضد!اشخصيته

قبلمنبالتسارىلديهاالرفيعةالمنزلمةذووالكسيوسالغربيةمارىكرهتلا

منكبيرقدرعبىالوصايةتلكتحتاللاتينحظىفلقد"ْالبيزنطىالشعب

.914 .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,493 .W .B Stevenson : The Crusaders

inء.!م,0138132 the East

الحركة:عاشورسعيد)وأليسانطاكيةأميرالثانىبوهيموندابنةهىوكوستانس

.(567ص،الثالثةالطبعة،1بالصليبية

015....،أح.".124 .N Oikonomid8s : p
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ذلكفىالدولةممياسةأنالعادىالبيزنطىالمواطناعتبربينما،التحيز

فيسواءالبيزنطىلمالوضعالسريعالفسادعنالمسثولمةهىكَانتالوقت

بصورةاللاتينضدالاستياءتضاعفولذلك.ال!خمارجفىأوالداخل

بفونولكنالمكمبن!لكللاطاحةشتىمحاولاتوبذلت،هلحوظة

(511)جدوى

عمابن،كومنينالأوللأندرونيكوسالفاصلالد!ركانالنهايةوفى

تقدمفقد.لأ()52بونطساقليمفىحاكماالوقتذلمكفىكانالذىمانويل

فىاللاتينضدشغبقامعندماخلقدونيةفمىوانتظر،الصغرىأسياعبر

عالىوقبض،ور578هايو)القسطنطينية-العاصمة

The Protosebastus Alexiusسخلئذعندءعينماهوسملت

وحدثتءاللاتيئض!بالغضبتغلىكانتالتىالعاصمةاندرونيكوس

بيندهموهنالمناولْينالخصوماندرونيكؤسقتلوقد.بينهممريعةمدبحة

سماعدااميراطورااندرونيكوسعينثم،.مارىالأرملةالامبراطورة

الكسيويمىأعدممشهرفيبعدلكن.!957/م1183سبتمبرفيلاككسيوس

المصرشخلمىوبذلك.لأ()53البحرفىجسدهوقذفاندرونيكوسبواسطه

.)154((م1185-1183)كومنينالأوللأندرونيكوس

الأنطاكيةمارىعنالكلامنانهىأنقبلهنانضيفهأننودرأىوثمة

التاريخفىتهدفكانتأميراتهن،سياسيةلأغراضالزيجاتأن،هو

العصورفىالعالمأجزاءمنجزءأىفىالحالكانكما،البيرنطى

593-493..151..G Ostrogorsky: Op. cit., pp

593..152..G Ostrogorsky: Ibid., p

.153,.G Ostrogorsky: Ibid., .p.693 The New Encyclopaedia Britannica

023.07.I(A. Bib.,)1768 p

578..،..154..G Ostrogorsky: Ibid

أفضلبينجمعوقدشخصيتهفىوأغربهمكومنينبرأباطرةاخرنيكوساندروكان

والمغامرةللدسائسحبهوبينالقتالفىوالشجاعةالسياسالادراكحسنمنالمواهب

تربعأنبعدأنهوالواقع.البالغةوالقسوةالخلقيةوالمبادىءالوازعالىوالافتقار

لأعظممناعتبارهعلىمعاصريه6جبركبيرةمقدرةهنأظهرهماوبفضلالعرشعلى

.(917صالبيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالعمر)البيزنطيةالأباطرة

http://www.al-maktabeh.com
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عقدالىاْو،وقمعهمالمتمردينالثامْرينالرعاياعلىالتغلبالى،الوسطى

(.)501الأجنبيةالتحالفات

البفينطيةوالكنيسةالعامالرأىكانالأملمالو!سةأخيرشكلهنماك

Zoeكاربونوبسينا)زويهفىممثلاعليهمتفقينغير Carbonopsina)

7AMAالسادسُلميوللاهبراطورالرابعةالزوجة Leo-

تفاصيلفىهناندخللمنأنناوالحقيقة(!992-273/)156(م129

مئبشىءالموضوعهذاسنتناولأنناحيث،السادسلليوالرابعافراج

ابنانالأهرصيهمناماوكل.الاجتم!اعيةال!حياةمعالمجةعندالتفصيل

Poiْphyrogenitusالسابعقنسطنطينوهوالوحيدالسادسليو

.)157(الأخيرالزواجذلكنتاجكانم509سبتمبرا"ومايوفىولدالذى

ء158/592ْ()9ْ8مارو51فىمساعداامبراطوراتوجالذىوهو

لمدةالحفمدفةانتقلتكل129/992مايو12فىالسادسلميووبوفاة

139الكسندرأخيهالىسنة - 129 ( Alexander992/م-T.-)كل

قنسطنطينأخيهابنكانبينما"اللذاتعنمقطباحثاطائشا!وكان

.)915(سنواتستانذاكالعمرهنيبلغ

قنسطنطين؟متتول!ا"نالحاديةالظروففىالطبيعىالوضعوكان

الب)يهمنذبزواجهامعترتغيركانتالأملكن،عمهمنبدلاعليهالوصاية

حكمفترةفىالشائكةالجوانبا!حدهىاثلةتلكوكانتالسادسلميومن

413..155..G Buckler: Woman in Byzantine law, p

الحكيم.6والفيلسوفباسمأيضايعرف)156(
995(..G.Ostrogorsky: op. cit.,)p

.124ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالعمر.د
.157 Romilly, .J .H Jenkins: Studies on Byzantine History of the 9th and

10th Centuries, Part VIII, Eight Letters of Arethus of the Fourth

336-344..marriageof Leo the wise with Basil Laourdas, pp

.158,.G Ostrogorsky: Op. cit., .p,026 Cam. Med. Hist., .V IV, Part I

.131

.915,.G Ostrogorsky : Ibid., .p,261 Cam. Med. Hist. .V IV, Part I

"..لمرا
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البيزناعليبما.الكَنيسةفىعنيفةاضطواباتعنهاتسببوالتىليوالاهبراطور

)016(الأديرةأحدالىزويهالامبراطورةالكسندر-أقصىذلكوعلى

وأها.رج!اله-حلمهموأحلوظائص!ممنالسادسليومستشارىأهموجرد

السنويةالضريبةدفععنبامتناعهالكسندرتسببفقدالخارجيةالعلأقاتءن

السلاممعاهدةوفق-السادسلميوعهدمنذلالبلغارتدفعكانتالتى

ضدالحربلمتجديدفرصةالبلغارىسيموناعطاءالى-م698

.)161(البيزنطيين

مثسطنط!ن؟الصغ!رالاهبراطوروضعكانءهاذالمكن

شئونبادارةعهدفقد،ا!دونيةللاصرةالحىالوحيدالممثلباعتباره

ouncilوصايةمجلسالىالدولة of regencyالبطريركيرأسه

62)ميستيكوسنيقولاس Nicholas My ، cus)لأ.

،IV,- Part I+!3،.،016..ش..G Ostrogorsky: Ibid., .p,261 Cam. Med
.23109

.،3,.V IV, Part I161.أول..G Ostrogorsky: Ibid., .p,261 Cam. Med

0134".

Tsarولالبلغارىوسيميون Symeo398)منالبلغارقيصرهو-

وحضارةبعظمةمولعاكانكما،كرهينةعاشحيثبيزنطةفىتعليمهتلقىم379

فىعلممنحصلهمابفضلالجديدطليموسلمقبعليهأطلقولقد،البيزنطيين

لقباكسبتههامةفنيةفكربةحركةحكمهأثناءسيميونشجعوقد.القسطنطيذية

انتصارايحرزأناستطاع..قديرامحارباكانانهعنفضلاهذا،(بلغارياشرلمان)

أسوارحتىالوصولبعدهلهتيسرالسادسلميوعهدفىالبيزنطيينعلىعظيما

سيميونفيهتعهدصلحبعقدانتهتذلكا"ثرعلىالمفاوضاتوقامتالقسطنطينية

سنويةجزيةالامبراطوريدفعأنعلىالمستقبلفىعدانىعملبأىالقيامعنبالامتناع

.ولأ54-153ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالعمر.د).قيمة

135-134,!.،1.162 Cam. Med. Hist. .V IV, Part

أطلقوقدم259-129،م709-9!1منالقسنطينيةبطريردهوونيقولا

السر.وأمينالمستشارىMysticus()1لمقبالسادسليوا!مبراطورعليه

وعندما.الثالثةزوجتهوفاةبعدالرابعزواجهاتمامفىالامبراطورطلبرفضوقد

الىبالنفىعوقب،الموضوعذلكفىالثالثصجيوسالبابمارأى1خذالبطريركحاول

البطريركىللمنصبثانيةمرةاستدعاءهعيد6لكنه،القسطنطينيةخارجالأديرةأحد
http://www.al-maktabeh.com
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الجديدةال!حكومةقوبلتفقد،يالمخاطرمحفوفاهعقداالوضعكان

الاهبراطورية،للاصرةالاخلاصالشديدةالعذاصرجانبمنقويةبمعارضة

.163،)السا!قالامبراطور؟رملة،ز!يةشخصفىشركزة

فىطمعالبلغارىسيميونأنهذهالوصايةفترة(حداثأهممنبكان

ينتزعهأنيا!تطاعتطأنوتصور.الاميراطورىالعرشصاحبهويكون؟ن

منبالمغةبضاوةداستقبلالقسطنطينيةسيميونزار!لثد.ييزنطةهن

المباحثاتو؟سفرت،مستيكوسنيقولاسوانبطريركالسابعقنسطنطين

سيممِونبناتاحدىخطبةعنوالبيزنطبىالبلغارىالجانبينبين

يركالبطبيدففسهسيميونطوي!عانبالىهذا،السابعلقنسطنطين

امبواطوراوليسلملبلغارامبراطورااعتبرأنهوالواقع.كاهبراطورنيقولاس

.1641،السابعلقنسطنطيقمساعدا

مال6كلعلىقضتبونثطةفىثورةقاهت،سيمصيونرحيلوبمجرد

الأرملةاطيرةالامبَعادتالثورةتلكبقيامأنههذامنالأهملكن.سيميون

البلغارىالبي!نط!المشروعرفضوبالطبع.قوتهاوزاولمتالقصرالى

جديدهنالصراعضجرالحقميةالنتيجةوكانت،الرواجطريقعنللتحالف

.)165(والبلغارالييرنطيينيين

الاهبراطورحكمفترةفىأوليوالامبراطورحكمسنواتهنسنةآخرفىوذلك-

The،.(م9'11-129)الكسندر New Encyclopaedi)

325.BritannicaVol. VII (Montpel Piranesi,)1768 p

راهبةالىوحولمهارأسهاشعرحلقالذىوهو،لمزويهلدوداعدرانيقولاكان

Sisterأناالاْخت)باسم Anna)،الوصايةلمجلسرئيسااختيرعندمالكن

.Cam،..لأ37القصرالىأخرىمرةاعادتهاالىاضطرولدهاعلى Med. Hist)

4+،،09ء)135-134نيقولالموقفبالنسبةمنصفاآخررأىثمةولمكن

بمقاوهةقوبلأنهالا،بابخهاويعترفزويهزواجيتممانالبدايةفىحاولآلههوهو

زويه.منالصلبالمعارضةهوقفيتخذبعلهمماالأساقفةًمنالمدبمنشديدة

337-336..Romily,.J.H Jenkins: Studies on Byzantine،.!!+ Part VIIIpp)
G..163.،عون.ء.261 Ostrogorsky: Op

263-262.!.".y: Ibid164.!لا .G Ostrogor

135..165..G Ostrogorsky: .p,263 Cam. Med. Hist. .V * Part ,I p
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الامبواطورةحكومةوابهتالاتىا!ويةا!ا!لمولىكانتوهكذا

.)166(لليلغارمضادسِهجومالقبامخىوة"صحكلَمهاهسغهلفىزهـله

Leoلمح!فوكعاسييدلمل!جممثىالمعليإ.القيإدةكانت Phocasلمالذى

تحتفكانالأس!طولأصا.المثكهيووالدههثلالكفايةمنكبيرقدرعلىيكن

Romanusلمكابينوسرومانوسقيادة Lecapenusالجيشأمضىولقد

لغزولحكدمثمالحربيلأالاستعدأداتفىحينذاكبهاباسلافترةالبيزنطى

02قىلكن.الأسودالبحرساحلطولعلبئ،البلغارىالمدوراخى6

Achelousنهرعذدسيميونبواسطةهـهوجموا503/م179غسطصى9

البهزنطية،القواتفأبيدتتراقيافىAnchialusانخيالوسمنبالقرب

منالقرييةCatasyrtaeقربأخرىفادحةهزيمةالكارثةتلكتلىثم

.)167(م189ايةبيوم179نهايةفىوذلكالبيزفطيةالعاصمة

يبفووقدبيزذطةعلىالوقيشديدةكانتانضيالوسىكارثةأنوا!واقع

الشماسليونالايزنطىالمرخكتاباتالى!وجعنااذاجلياواضحاذلكلتا

تلكوسجلالميلادىالحا!ثرالقرنأواخرفىالمعركةموضعزارالذى

منمقوبةعلىالعظامأكؤاميرىأنالمرءيستطيعالاَنوحه!":الملاحظات

،.\1A)،المشينهروبهاثنماءتمزيقاالروهانىال!ي!ثىمرقحي!ان!خيالموص

أصبحأنالبلغاريهعلىللبيزنطيينالمتقماليةالهدائمتلككلنتيجةكان

.)916(البلقانجزيرةلشبهسيداالبلغارىسيصيون

،1Med. Hist. .V IV Part+.Ca

263..166..G Ostrogorsky: ) bid.. p

263,،"..trogorsky,ibid167.؟ .G O

605,137,.pp

ا!نحا!لميستيكوسنيقولاسالبطريركأنويقال

بالدموع"كتبتأنهاوصفيافىجاءرسائلعدةطريقءنال!جانبيىْبينيوفق

والبجناكيهالروصمعللتحالفاتفاقياتعقدبمحاولةعدوهيهددأنحاولثم"بالمدادلا

تشكيلصعوبةيدركطنسيصيونلكن(ْالمجر)الغربيينوالاترا&الالانيينوعناصر

الدولمةتاريخ:توفيقكمالعمردْ)الت!لميداتْبتلكيكترثولمالأحلافهذههثل

.(155ص،البيزنطية

551ْص،البيزنطيةالدولةتاريخختوفيقكمالعمر.د.)168(

.916,.G Ostrogorsky: Op. cit., .p,264 Cam. Med, Hist., .V IV, Part I

0605".
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ائم؟الهزاهالكعنزويهمسئوليةمدىعننتساءلهنا

كانتنريه(نالأول،التسائ!ذلمكعلىللردر؟يينهنادأنوالراقع

نأهووالثافي.)017(ليوفوكاحأ،المسلحةللقواتالأعلىقائدهاضحية

بعيدا،ال!عن!الصلبموقفهابسببالفثرةتلكفىالاخفاقلهقدرزويهحكم

.(V)\1القصر1عنابتعادهافترةفىالمختلفةوالقدراتالقواتعن

سهميونقوةمعمتوازيةتكنلمليوفوكاسقوةأنالراجحلكن

ينقصهيكنلمالبيزنطىالجيشأنوالحقبقة.الوقتذلكفىالبلغارى

ظهرت9حيثالنجاحمقوماتمنتخلوزويهتكنولمالجبهاتكلفىالكثاءات

م!أنكل303/م159فىاستطاعتفقدأخرىهيادينفيبالغانشاطا

الاماراتساعدتغربيةصليبيةحملة\()'?V(العا!ثرحذا)البابامع

وتمكنتالنماحمصيرهاكان،ايطاليامنالعربطردعلىاللمباردية

.)173(ايطاليافىنفوذهااستعادةمنبعدهابيزنطة

سمباطابن)أرمينياملكأشوتالملكمعالجريئةوقفت!هاجانبالىهذا

الىوتوجهالمسلمينضغطتحتبكهمنفرقدكانالذى(الشهير

203القصطنطينية / f19زويهاستطاعتوبالفعل.مساعدةعنللبحثكل

الذى،الناجحبتدخلهاكبيرانجاح!ابيزنطةأكسبهماعرشهالىتعيدهن9

كانكماالأرمنىالملكلمعرشفبحمايتها،تاريخهافىف!اصلةهامةنقطةاعتبر

البيزنطى.(8)الأرثوذكصىلملذهبالعودةعلىالأرمنتشجعيرغب

زويهالامبراطورةقدراتيثبتنفسهاالأحداثتطورأنوال!حقيقة

متارجحا،فيهاالامبراطوريةمصيركانالتىالمظلمةالفترةففى.الدبلوماسية

البيزنطيةالامبراطوريةعلىالمحافظةتمتم179،919سنتىبينونلك

136.،05.017 Cam. Med. Hist. .V IV, Part I

264..171..G Ostrogorsky: Op. cit., p

،والمقدرةالفضيلةمن!بيرقدرعلىرجلاكان،ه!ه"*العاشرحنا)172(

الذىالجيشقادوقد.م149(بابا)أصبحثمم509فىرافنالأساقفةرئيساكان

9ايطاليامنالعربطرد 'Ntْم

Encyclopaedia American, Vol. .16 Jefferson, Chariles .E to+،ح

.7491(,Latin

073.136,05(،.V IV, Part،173..يع!ا.Cam. Med

136.051،..V .* Part+!يع..Cam.Med*
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الايقاعطريقعنقيمةراحةفترةلنفسهاأعطتالتىزويهدبلوهاسيةبواسطة

.)174(والصربسيميونبين

بالرمو،فىنفوذهعلىحافظثدالمهدىالفاطمىالخليفةممثلكاناولم

واستولىايطاليلاجنوبفىْ!"مباغتهانزالبعمليةقامممثله"فان

عنذهبيةقطعة...ر.2بتقدرضريبةدفعالىزويهفاضطرتعليها

تحققن1زويهاستطاعتوبذلك.175()القاطمىللخليفةالايطاليةهمتلكاتها

التىالعسكريةالقوةأعيتهاعندماالدبلوماسيةطريقعنالمكاسببعض

الداخلية.الخلانحاتفرقتها

بد"والمؤامراتالاستياءوسطغارقةالوصايةحكوهةكانتوبينما

الراسخاتجاهه9بدحيثالظهورفىليكابينوسرومانوسالادصيرالنجم

بسماتهبراطوريةالا!وضعثانولما.)176(السلطةعلىالسيطرةنحو

منمفرلاكانلذاصقوىعسكرىنظامالىماسةهـاجةفىالذكرالسابقة

واستطاعليوفوكاسعلىتفوقالذىليكابينوسرومانوسالىالأنظارتتجهأن

أبعدوبالتدريجعظيموبدهاء".الحكمهنالباقيةالأشلاءعلىيسيطرأن

سيطرتهأحكمالأخرىتلووخطو؟،الحساسةهراكزهممنومستشاريهازويه

."\(VV)الحكمعلى

603مايوففى / g19السابعقنسطفطينالشابالاهبراطورتزوجكل

والد)بلثبالأخيرلقبثم.رومانوسالجديدالوصىابنة(هيلين)من

قبلمنبهتلقبالذىاللقبوهو-((Basileopatorالامبراطور

Stylianus 24autzesسشمبر24وفى.السادسليوعهدعلى

Caesarثيحررتبةالىحماهالسابعقنسطنطينرفعرو803/م029

مساعداامبراطورارونانوساعينالعامنعسمنديسصبر17فىثم

فىفشلفيما-الأرمنيالفلاحابن-رومانوسنجح"وبذلكلثنسطنطيان

.،)178(البلغارىسيميونتحقيقه

/.05.0..174 Cam. Med. Hist. .V + Part I

073..Cam.Med. Hist. .V IV part, ,I p17.؟
176..ت!.705 Cam. Med. Hist. .V IV, part I

264..177..G Ostrogorsky: Op. cit., p

264..178..G Ostrogorsky: Ibid., p
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دأبماحمدمددىوصيميوقروهاضسجينشدي!حزاعشبعنمدئذ

الأراخىل!ر!خرىموةالكرةيعيدسيميونبدأ.لمذلمكالقسطنطينيةأمراليه

رومانوستحصنعندئذ،كل311/م239درنة6استعادوبالفعل،البيزنطية

جدبدةبمحاولمةسيميونقاملذا.اْلموقفسيدوأصبجالقسطنطينيةبأسوار

مصرفىالعربمعثحالمفبعقدوذلك"المصريمةبالقواتبالاستعانمة!وذلك

بواسطةحبطت6المحاولةلمكن.القسطنطينيهعلىصشتركبهجومللقيام

الاهبراطوريزاي!أنصعبهمهمةثكقفلم".الحذرةالبيزنطيةلوماسيةالدب

ع!نالعربجانبويكسبالبلغارىالحاكممنالمقدمالعرضعلىالبيزنطى

.،)917(السنويةوالضرائبالهداياطريق

(مامور312/م249!منخوىهر"ساييوقطهرفعنحمانطلىوعلى

العاصمةسوار9أطم-ممكتوفو!تقوئه"باناعترف،القسطنطينية

.،(018)اطوري!ةالامبر

البيزنطيةالامبراطوريةوضعاليهانتهىهاهوهذاكاناذا،لمكن

ضدليوفوكاسهعزويهتأمرتلقد؟نفسهازويهنهايةكانتفماذا،عندئذ

دفعهامماالخناقعليهاضيقالأخيرن6ي!دوولكن،ليكلَابينوسروهانوس

لأنوالحقيقية(ْأنا!الأخت)باسم،خرى6مرةالديريةحياةمعاودةالى

الأمبراطورية،شأنرفعوفىالأسرةتدعيمفىبالذكرجديرادورالمعبتزويه

ليردوامادلمةبطريقةالنظوالمؤرخوظفيهيميديانيسضحقالذىالدورهذالا

"181ْ()طويلةمدةل!اممال!9بعداعتبارطلها

صسهنبالىبنفسياوثمقتهازويهنشاطالنىتمشيرأنالانصاففمن

265..Ostrogorsky: Ibid., p.!917.ف

عفها.عرض!التىا!دبلوصلسيةتلكفىها!مادورالعبصزوبأنوالواجع

.am،).ء.)705 Med. Hist. .V IV, part)ج

*5..Ostrogorsky: Ibid., p018.ج.

مقابلةطلبسيميونأن5هنايضيفوهو

المقابلةتلكم249خريففىالجانبينبينالمقابلةوحدثت،البيزلحطيةالدولةحاكم

أعطاهامما،المبالغاتمنالكثيرعليهاوا"ضيفالمعاصرينأذهانفىطويلاعاشتالتى

فىسشيكوسنيقولاسالبطريركصعسيميونهقابلةكانتاذاولكنالأسطورةْطابع

T19الاصبراطورمعمقابلففان/الهظيمةسيميونلخطةالسمعيدةالبدايةسبلتم

امالهْاخغاقأعلنتسنةعشرةباحدىذلمكبعدروصانوس

181..،أ.،0137 Cam. Med. Hist., .V +* part
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بتلكأشادالذىالوحيدأنوالواثع.واخلاصهاوشمجاعتهاتصمي!ا

التىالجنائزيةخطبففىوذلك(لمح!ول)هوالامب!را!رة

179البطرير!تأبينفبىقالمها Enthymiusابخبىفيهما؟شاروالتىم

لالمكسندرضبايخهمع."والعاراللومعنبحيدةدبأنهاضاسبهبفثرةزوكه

معارضوائهحزب!منأنهجهرا(أرثياشا)أعلنثم.القصرمنطردهاعلى

.()182نيقولاسللبطريرد

وو!!ضريكةولك!،فيفودهاكوصيةلاالبيزنطيةللصراةاخرهثاقهناك

أرصلةدوراكل!الامجراه!رةفىيتمثلقاصرامالوامذعليو!مامةمملس

ووالدة،(كل237-21،/م8غ3-982))183(قيلتيوالاهبراطور

يلقبحَاقانذطَ-هـ(253-227/م867-842)الثالثهيخائيل

مخ!دفةبآسصأءالعزليماالمصادرأليهاأشارتالتىرهى-)184("بالصكير1ا

عشدوذلك()187(بورة)و)186((تمدورة)و(\5!)(تذورة)منها

.م842هـ/227لنشةالظر!خ

خمستاركاثيوفيلالامبراطورتوفىكل227/ميناير3ففى

136.4!05،.182 Cam. Med. 11 ist. .V 1V, !/ art

183.ول.3.ء5 Cani.. Med. Hist. .V IV, Part

لهقوله:فيلثيهاطوتالاصبملثصحْصيةموحزةمتكئاملهضورة(أورقون)بوسمطنا

6خرىة،!يةمنلكنه،دبنياهخالفهِبمنوالتنكيلالقصوةشديد!يوفيلكانحضقة"

الخليفة؟بالذات،العباسيينهفايقصد-بعن!ادالخلفاءقا،م،حْيراحاكماكات

نا!حااقتصاديارجلاوكان،القضاءفىالعدلتحقيؤ،ار،تواقاإكاىْ-اهتصلما

صتأحياكذلك،المنشحمصما،والابهةللعظمة!دهجانبالىالماليةْالشئونلى

المقاطعاتعددزبادةاد،بالاضافةالبيزنطيةللدبلوهاسيةtالصط4الوالشبكةجديد

"ْبالد!اءالخا!لةالمعداتجانبالهـ/،عهدهفي/-الثيماتا-اسمكريةا

C..W,.ء)252 Previte Ort+5:.! cit., .V)I
,.Ibid+.؟ث!.2 .V I:5*184.!ه .C.W Previte

.123ص،!9،تاريف:ال!طبرى)،*1(

كل-8"؟13ييرولدالفكردار)592ص،حه3،الكمامل:الأ:يرابن)186(

7791الئاةيةالطبعة)792ص،\!ْ.والنهايةالبدالة:كثيرابن،(م7891

.(بيروتالمعارفعكتبة

،!\،تصرالمتتتمة:الوردىابن،35ص!،%3.المختصر:الفداأبو)187(

.مم0791-ور9138المعرفةدارالأولىالطبعة)334ص
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فىميخائيلووريثهالوحيدابنهوكَان.)188(واحداوولمدا،بنات

ال!الحكمدفةفتحولت،أنذاكعمرهمن)091(السادسة!و)918(الثالثة

مناشتهر،وصايةمجلسيساعدها.Y()1ثيودوراالأمالامبراطورة

)291(ْالثالثميخائيلالصغيرعنبدلاالحكممسئوليةتوليااثنانأعضائه

Theثيوكتيستوسهماالبارزانالوصيانهذان Logothete Theoctistus

،)591(المالميةووزير،ثيودوراوعم)491(البحريةالقواتقالْد)391(

.188,.L Brehier: Vie et Mort, .p,115 Emile Amann: Hist. de 'I Eglise

.ء،6.ول043

.337ص،؟بءمولرا:سحم،1سد

Alexis)محطازللموالكسباسمنتزو!تثيوثحلبناتاحدىانبرييهيذكرهنا Mou

الضو!،كأءل!؟ى4كالقابناتالخمس1سهاءحدد!قدأوستروجورل!!كىأما

Pulcheria'8+حء(5،هوزيلالكسيوستز؟!رت Anastasia ' Anna

G.،..؟)573 Ostrogorsky : Op.cit)

ابنهالمصصلحأايرينالامبراطورةضدالتمردقادالذىهوصوزيلوالكسيوس

تغفرهولمذلكايرينتنممرلمولذلك.وصايتهافتإةنهايةفىىالساد!قنسطنطين

لمبقيةالمعارضةوامتدتالأيقونيةلايرينالأرهينيةالثيماتامقاومةاشتدتفعندما،له

موزيلبالكسيوسالتنكيلعلىابنياايرينحثتالصغرىأسيافىالمعسكريةالولايات

لشىءلا،عينيهبسملوتعذيبهبسجنهفظيعاتنكيلابفنكل.الأرميفيةالثيماتاقائد

قنسطنطين!يهاتسريموالتىالبلغاريدعلىبهلحقتالتىللهزيمةانتقاماالااقترفه

المنجمين6حدأقواللتصديقهضدهمالحربفىيالدخول

018-917(.،!.Brehier: Vie et Mort .!. ,19 .G Ostrogorsky .!5: it

,G.Ostrogorsky: ibid., .p,921 The Chronography of Bar Hebraeus

04.1".

115.،".4 Mort!س،.L Brehier : Vie

252..C..W Previte Ort.!:+5 cit., .V,1 p

.Cam+8.كل14. Med. Hist "،*.7. at

de.ءه: 1'Eglise No. ,6 .p ,243 .G Ostrogorskyي!ت.:.E Amann

Ci.ء،.(.022

115.،09.L Brdhier : Vie et Mort

723ْص،\%،الروم:رستمأسد(591)

،.

0918

.091

.191

291.

391.

او04
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عمانوئيلجانبالىهذا.الأعضاءالمعوكان)691(لملبريدالعاموالمدير

Amanu' il891(البريةالقواتوقالْد)791(ْالامبراطورعم(.

ن6يبدو"نه6الىشير(أوسدروجورسكى)بهانفردرأىوثمة

أنذاكا&.ياةقيدعلىتزاللاكانتوالتىالثالثلميخائيلالكبرىالأخت

الوصاية،مجلسفىالمشاركةحقخولتقد-Theclaثيكلا-

وتلىوثيودوراميخالْيلمنكَلهعالعملةعلىالوقتذلك!نذظهرتفقد

عئكليةأحجمتأنهايبدوولمكن،الحكوميةالبروتوكولاتفىمعهماسمها

فىفقطشكلياتمثيلاممئلةكانتنها9أى)991(،الدولةشئونفىالتدخل

الوصاية.مج!س

مستشارهانتناولأنلابدثيودوراوصايةفترةتناولعندأنهوالواقع

الاطلاقعلىالوصايمةصجلسعضاء9اْبرزكانالذى،ثيوكششوسالأول

الىالكَبيرثيوكتستوسنفوذيرجعولا.)002(ابنهاعلىوصايتهافترةفى

الأولىبالدرجةالحثبقةفىيرجعلكنثبوفيلللاهبراطورالمخلصةخدماته

ليوهقتلبعدالعرشالثانى!يخائيلاعتلاءفىالرنيم!ىالسببكونهالى

بنشأتهدالهمدينةالعموريةةالأسن9يقالأنالممكنمنأنهحتى،الخامس

الثانيىميخائيلمنلكلولاءهكا!فلقد.)102(حاكمةكأسرةالمبكرة

وكَان،والجيشالدولةبمصيربشدةربطهالذىالولاءذلك،شديداوثيوفبل

)202(والعظمةالفخارثوبالبيشبالباسالأسرةتلكعلىيحافظأنيتمنى

فىثيوكتصتوستولاهاالتىLogotheteاللغثيتوظيفةوتعتبر

203..691.The New Encyclopaedia Britannica, Vol. VII)1768( p

للسفاراتالهداياتقديماليهعهدتالتىاختصاصاتهأهممنكانالذىوهو)

الخارجيةالشئونفىللحاكمالأعلىالمستشارأصبحفشيئاوشيئا،الأجنبية

الوظيمة(تلكتولتشخصية9قوىثيوكتستوسويعتبر

.327ص،%\،الروم:رستمأسد)791(

014..891.The Chronography of Bar Hebraeus .V ,I p

921..Ostrogorsky: Op. cit., p991.ج.

002.+أ.ء.501 Cam. Med. Hist. .V IV, Part

.601-501!.1،،.102 Cam Med. Hist. IV. Part

202.،..لأ!*!arي2ر."1.كو Cam. Med. Hist
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عه!علىكلد3حىد!62خؤيسز3نوسسقيليماثمنيودوعراعهد

)2ْ3(ْا!ميالةوا!لتزايدةالمظيمةالو!فأدأم!نالسادسليو

داخلفىالتمليمتمزيزعلىالعاليةثيوكلتستوسثقا!سا!دمضو!د

الثقاقةونهضهلاحياءالاعدادفىالمساعدةوالى3البيزيخةا،لدولهة

الدولةاقتصكحمايةعلىالدقيغةالماليةسياصتهسماعدتكذل!.ال!ناششه

*)،02(لص!الحهاالمذبحنكبيراحخ!ي!اطىوتوفير

للنشاطبالفصبمةالضبةالقتراتاامممنثيودوراوص!ايةفترةرتعد

خدلهاالبيزن!هالدولةاحتكتحيث.البيزنطىوالدبلوساسىالعسكرى

افريقية-أوسيوية6أو(وروبيةسواءخارجيةجبهةمنبأكثر

علىثيردوراوصايةمستهلفىأنهنجدا،ررونجيةالجبهةناحيةفمن

هـاستولى328/م843سنهايةبتأوم،28نهايةربالتخديدمي!خالْيلابنها

الذسنثابولىأهالمىبمساعدةوذلل!كا!س!ول4علىالمسلمون

.02()+هم6+8!مهمتمر"لفواقدكانوا

سقوطبعدوكانتالايط!اليةصظيهجزير-هدناحدىهىرصمينما

ثمللغوطالتوالىعلىخضعتثلاهـقدالغربيةالووهايخهالاجواطوريه

نأوالواقح.)603(م842العوبمحاليهااستولمىصَبىم°3°للبيزنطيب!

أخربعدطامحايغرىكان"وسطوتهماييزنطيينعنصقليةجزيرةبعد

025,05،.Ostrongorsky: Op. cit302..ج

أوثىَلمهالذىالوزيرهرواللغثدت

والضبا!الوزراءتقديموايجباتهومن،تقريباي!متقيقابلهكاتاطورْبالارربرالصت

الصفراءلا!تشالاللازمةالقرتيباتعهلوكئذلك!وظائفهميةلمدهملكىللاصبزةطور

أفرادواختيارالأجنبيةالبلادالىالامبواطوكأيةالسياخيةالبعثاتوتجهيزالأجانب

فيهايظهرالتىالرسميةالاحتفالاتعلىالامثرافأيضاواجباتهرمن.ال!عثاتتلك

الاسلا!ية،وكريتافيزنيئأكلمبواخورية:غنيماس!.د)*للامثسبالامبراطور

.لم!(37.رافسيمان)عن68ْص

022..Ostrogorsky: Ibid., p!402.ئ.

728,05(..502 Cam. Med. Hist. .V IV Part

824..(1768 p1.فأ VI602.كاي.The Encyclopaedia Hcitanniaa

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


.7-

.سبب!ا-منهاسا!دةاَخركافتالقبيلهذاهنمحاولمةغيروخاهت،بالاس!دل

.)702،"صقليةالمسلييندخولفى

منأجزاءبعضفتحالىأشارتقدالعربيةالمصادربعضكانتواذا

فتح"الوأئق!ةهـض238سنةغى3أنهلملاحنتصلربقولمهامنباثص.صقلية

اشتهربط-ا+سيرابنلأخان-)308َ("صقليمةجزلجرةعئأهاكلنعمنةالمسلحنن

منهيقعماسواءاحسلاصالح!المتاريخفىصوسوعةلنهمنالمكأهلث!ظبهلجه

ساركليت،باسحهلبقا-سضعآ)902النربغىضهيقعماأوالثصى!فى

وبثمس!ينىعرسىفثزل"كل22ولسنةالبحرفىالمهمدلنىجضربنالفضل

.)021(محهوصمارواشابللائمللليهواستاهنكلثيرمحةغغلئم/ضنمواصبرايا

المسلمينصر!ت-المنهايه.!نىال!طررفينجيناشتدللقبنلانءوبرقاذ

2مطلجبلواخلفاسضدارا!نلبيشمىطماثفةينذل!،المحيلة!رطق-!ث!ن

مشغولميئبرالطدوأهلالمدينهالىونزداالببل-،غصعدهـامسينى"صينةعلى

خلفهممن!وقومملاالمسلمينن01البلدثطلرأىافلما،سمعهسهنجعفربئال

.21()1االبلد.وفتجانهزهراأصما

تلكاثر0علىصليهقىوالبيزنطيينالمسلمين0بينالهدنةت!متءوهد

كىجيمئ!اب!ارسالهاالمهدن!/تلكخرقتصا!سعانثطو!هـرالحولكَق،الن!حر

.)212(هزمهـلكنه231برم845

بهجماتالمسلمين.لقيامللدافععولملهدنةثيودوراخرشكانسربما

عن.31ص،صعليط-فى؟لمرب:عباساحسان.د)703(

(ofthe Eastern Roman Empire+ل!ه(:.لمطأ!

،(بيروتالبحاردار)46ص،3ب،الأولالمجلد.المختصر:الفداأبو)802(

بيروتالمعرفةدارم0791-كل9138الأولىالطبعة،1بالمختصرتتمة:الوردىابن

0ص.لبنان 33 f622ْص،ب\،الخدفةمعالمفيالأناقةمآئر:القلقشندى

دراسة،الوسطىاالعصورت!ريخفىو!راسلتبحو!:عاشورسعيد.د)902(

.،77!1(العربيةبيروتجاهمة)393ص،الأث!رلابنالتاهـلخفىالكا-لكتابحول

.267ص،%ه،الكامل:الاثيرابنأ)021

862ْ-267ص،السابقالمصدرنفس؟الاثيرابن)211(

.72805001,212 Cam. Med. Hist. .V IV Part
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ليونتينىعلىالاستيلاءتمفمثلا،صقليةفىالبيزنطيةالممتلكاتعلىجديدة

Leontini47فىوذلكوسيراكوزاقطونةييئالوافعة - Aft213(/مم(

هـ.233-233

الخروجعلىمسعطاأهلتشجيعالىايضاهذافيودورامسلكدى6هـقد

اسصق!ليةبطريركوبينبينهمالاتفاقوتم.)214(المسلمصقللةوالىعلى

العلأمةاقكونواْنالمناسبالوقتفىلنصرتهمياقيا"نعلىم846/ور333

أنهمواتفق.لهمحددهمعينجبلعلىليالثلاثةالنارتوقدأنوصولهعند

جميعافيتحدواالرابعاليومفىاليهمسيصلأنهفمعناهذلمكشاهدوااذا

بنالفضلالقائدالىوصلتالاتفماقذلكأ"خبارلكن.بغتةالمسلممينويهاجموا

البطرير&بينالمبرمالاتفاقوفق-ليالثلاثةالنار؟وقدمنفأرسلجعفر

نأالمدينةيحاصرونالذينهر6والكمناءوكمناستعدثم-هسيناوأهل

حاوزوااذاحتىقاتلوهمعليه!،كاهلهاخرجفاذا،الكمينجهةالىينهزموا

وتظاهرالخدعةتلكالبلدأهليكتشفلموبالفعل.عليهمانقضواالفمين

أحدبالبلديبقولم!الكمينجهةاللخلفوتقهقرواب!الانهزامالمسلمون

خلفهمالكميانوخرجعليهمالمسلمونعادالكمينجاوزوافل!ما،خرجالا

علىالأمانسألوائذعند،القليلالامنهميفجفلمالسيففيهمووضعوا!

فسلمواذلكالىالمسلمونفاجابهمالمدينةيسلمواحتىوأموالهمأنفسهم

.)215(المدينة

المسلم!نضد(شلنديات)حربيةسفنعشرالبيزنطيونأرسلوقدهذا

فغرق"خائب!نفرجعواالطريقضلوالم!كنهمم847/كل233وذلكبصقلية

أهالىبعضاضطرصقليمةفىالمسل!مونكفةرجحتوعندما،قطعسبعمنها

وسلمواالفاتحينهصمالحةالىالمسلمينحوثةفىدخلتقدتك!نلممالتىالمدن

213..ء،.728 Cam. Med. Hist., .V IV, Part I

.سيراكوزاغربشمالميل22تبعدصقليةشرقجنوبمدينةوليونتينى

153(.TheEncyclopaedia Britannica .V VI,)1768()p
اللهعبدبنسحمدهو،!237أوور236هـالى228منصقليةأميركان)314(

،به،الكامل:الاثيرابن،334ص،%ا،المختصرتتمة:الوردىافي)الأغلببن

.(928ص،268ص

.268ص،به،الكامل:الأثيرابن)215(
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ب!النسبةم848/كل234سنةالمثالسبيلعلىحدثهاوذلكاليهممدنهم

.21(6)رغوسلأهل

رو236حوالىالأغلببناللهعبدبنمحمدصقليةأهمِروفاةورغم

جهادعنيتوانلميعقوببنالفضلبنالعباسالجديدواليهان9الام085

بصقليةمدنهممنالكثيروأحرقخربم852/رو238فافى.أبداالبيزنطيين

فتحكذلك.الكثيروغنم،وبثيرةورغوسونوطسوصقوسةقطانية"ممْل

تخلتالتىالسنةوهىم856/)217(كل242سنمةحصونهمهقالكثير

.سنرىكما،الحكممقاليدعنثيودورافيها

جبرت9قدثيودوراحكوهةأننجدالأوروبيةالجبهةبقيةولاستكمال

جنوبفىالضرائبدفععنالممتنعينالسلافلمهاجمةحملةارسالعلى

الراقيةالثيماتاهنلكلفقطالعسكريةالقواتوبمساعدةاليونانْبلاد

البلوبونيؤقائدنجح"الآخرىالغربيهالعسكريةوالمقاطعات!والمقدونية

طويلصراعبعد(TheoctistusByrennusبيرنيوسثيوكتيستوس)

البيزنطيةللسيادةالخضوععلىبالبلوبونيزالسلافقبائلارغامعلي

النظامالىالبلوبونيؤسلافأعيدوبذلك.)318(ضريبةدفعع!لىوارغامهم

.)921(للهلينيستيةلاعادتهمتمهيديةكخطوة

استيلاءفيعتبر-مصربالذ!ونخص-الافريقيةالجبهةن!احيةمنأما

nدميداطعلىالبيزنطىالأسطول 5 rوصاي!ةفترةأحداثأهممنرو238/م

لمها.ثيوكتيستوساللغثيتبمساعدةثيودورا

عنبعيدمجالفىالفترةتلكفصبيزنطةجهودبرزتكيفولكن

؟بالذاتمصرولماذا،هصروهوءنذاكVحدودها

فىلثيوكتيستوصال!هامبالدورننوهأننودالسؤالهذاعلىوللاجابة

لمصر.البحرىالغزونلكتحريكفىكريتجريرةدوروالىالفترةتلك

)Y\1(368ص.السابقالمصدر:الأثيرابن.

.928ص،السابقالمصدر:الأثيرابن)217(

222..218..G Ostrogorsky: Op. cit., p

253..921..C.W Previte Ort5n: .! cit., .V ,I p
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Aiو-بالتح!يدث!هـراوصايهمستهلضى rفقحأعيدرو328/م

هنلاستررادهااليهاحملهارسالالقسطنطينيةفىالمسئولونقررف!دكريتْ

الثانىجمادى-م843مارس18فىالحملةتلكأبحرتوبالفعل،المسلمين

.مطثمجاعةسخاقلالحزيرةثرضعلىلجقوقهفنز!لثحِوكقمممتوصبقيادةرو228

الذىالوقتفى،ال!حملمةبهذهافوجئوا(لان!يناطسلمينعلىانت!اهـاوأحبرز

.)022(الابابىللبحرعلىبا.لاغارةلجقحمئسطولهمفيهكان

امكانيلتهمضعلىيتغلهوا!نالممكَنمنأنهكريتمسطموىهـ9ئذعند

الييزكطمين1ال!ا!طأح!ر!نموابأنوذلمك،الحيلةالىبالملجوءالعسكرية

عزلتثيهودوراالاهبواطورةن6معسكرهفىيشيعأناليهوأوغروا

محله.لميملمنلفسيها!حداخت!ارت!وأنمهاللوصايمةمجملسىمنثيوكتمستوس

ثيوكلشستوسالىوصملت.حتىلليهنطىالممسكرفىاثشاعةتلكسىئذعند

الىبالمودةو؟صعبكريتوا"سطولهجيشهوقو&منصبهعالىفخشىءنفسه

.ء)221(القسطنطمانية

ايزنطيةالقواتقيادةتركثيوكت!ضمتوصأنلقكررأىهناككانواذا

crgiusهوأخرلقائدبالجزيبرةلْذعند Nicetiatesفان)222(؟

الذىالبلرظىالجيشفىشصاعتصىوا!كالاضطراب!منيؤكد(هوناخوس)

تقتيلاالمسلمونا"وسعهعندئذ،قواتهوتبعثرتفتشتت،قائدبدونأصبح

)223(ْ.تإما.تميراالييزسنطىالأسطول!مرراكمماوأ!مورا

نا،ليقسولأخرىمرة.-يبودل!ه!كتيسقو!ىالمؤل!دالرأىكانواذا

غيرعابرحادثالىاشارةمجرديكنلم!الوقتذلمكفىكريتاستعادة

،وثيودوراييخائيلع!دابىتجرجعموِظفينبماسماءقنائمةوجودبدلمل،مثمر

ْ(2)4،أفذاكالبيرنطىالحكمتحضكانتكريتأنعلىيدلمما Yنناا،لا)

.86ص،الاسلاميةوكريتالبيزنطيةالاجراطورية:غنيماسمت.د)03.2(

5طءول5موغطخوس)عن aب

.(موناخوس)عنAVْ-86ص،السابقالمرجع:غنيماسمت.د)221(

222.,1ءه16. Cam. Med. Hist. .V IV, Part

.87ص،المحابقللرجع:غفيماسمت.د)223(

.6105،.224 Cam. Med. Hist. .V IV, Part I
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فِي!ن،معل!وممح!اك!لنهىدبررا.أيامابىاووسة،لتللقءترححر!اا"نهن!ح

تالية.فترة

!صالمحها!مامهبا7!رو!ك!مممتوس.أنيقولللذع!ايرإى.هظتيمد

تلكاخفاقهىوتممبسكنر!تاصمتردل!فرصةبيزنطةملىأضاعالشخسصية

س)225(ْوِ!طصاديةفا!ج!ةضائبرَلدولةوتكبجدالحملة

يفقدولمهىكماسلطاتهيهاشرثيىكقي!شوساظلذلكمنوبالرغم

.)226(نيودوراالامبراطورةلدىحظوته

تجارةسبلييعرقلونيزالمونلا،كريتفىالأندلسيون!لبربكاكأبىلما

ثيسبىدوراأمِرتلذلك،بالقرصنةوشواطئهلجيرالهجةجزرويهددر!يئالروم

هامةيحيريةصنا!كةداربنفيهامالتخريبمصرسواحلعلىبالاغارة

وأحياناوالعتادبلالمسفنكريتعربتزودكَانت-السفنلصناعةترسانة-

.(722)بالميعال

/م8513مصر.عيىالبحِريةالبيهـزنطعنحبل!ةأسبابأح!بوهذاكان

نرركتيستوسمنكلرغبةهبىهامأخرسبباذلكالىويضاف.كل238

الضربةل!ن،!228/م843بحلةكريتأهلأنزلهلماالانتقامفىوثيودورا

الىالقويةللرابطةنظرا،مصرالىوانماكرلِتالىالمرةتلكموجهةتكنلم

.)228(مصربحكَامكريتأهالىتربطكانت

كانتأخرىو؟حياناالبيزنطيينتتبعأحياناكانتكريتن9والمعروف

5(YY)ص،السابقالمرجع:غنيماسمت.دAV.(هونا!وس)عن.

العرب:فازيلييف)عنAVْص،السابقالمرجعةغنيماسمتدْ)226(

(Ostrogorsky،والروم

كريتالىرحلواقدلىلأفدل!ميونكلان.334ص1-،الروم:رستمأسد)227!

،!41صوكريتَْالبيزنطيةالامبراطورية:غنيماسمت)الاسكندتيةمن

،19ص،الاسلاهيدوالدولةالبيزنطمةالاصبراطورية:العدوى.د

128(.L.Brehier: Vie el Mort de Byzance,)p
8ص،وكريتالبيزنطيةألامبراطورية:غنيماسمت)228( Aْ
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فىكريتكانتالأخيرللطرفتبعيتهافتراتوفى،العباسيبماالخلأفةتثبع

)922(ْمصراقليمتتبعالدباسيةلملدولةالادارىالتثسيم

كانتكَذلمك)023(،والجبنالنحلبالعسل"مصرتمدكريتكانت

ن(والراححY()31،الزيتونوز-الأخشابوسوريدامصراليتصدر"

كانتالتى،السفنلصناعةصناعتهادارفىالأخشابتلكاستخدهتمحر

والحتادبالسلاحأيضاتمدهاكانتكما،كريتالىعددامنهاترسل

.)233(حكامهايدعمماوكلY()23الحربى

الوفَذلكفىمصرسواحلالىحملةلقوجيهالمبامثرالسببأنويقال

كميمةهناكن1منالبيزتطيينالمسئولمينالىوصلما(كل238/م853،

أبىالى!حملهاالمصريونأراد(234)دمياطبمدينةموجودةالسلاحمن

.)235(،اقريطشصاصبحفص

العربيةالمصادرغالبيةتجمعوهنا،مصرالىبيزنطىأسطولفتوجه

نأاليعقوبىيذكربينما)236(،مركبثلثم!انةلامنمكوناكَانأنهعلى

كاقاليعقوبىأنوالراجح.)237(،مركباوثمانينخمسة!كانعدده

فيذكرخلدونابنأها.الهجومبدأالذىالأسطولمنالجزءعددهنايقصد

عن41،45ص،الاسلاهيةوكريتالبيزنطيةالاهبراطورية:غنيماسمت)922(

.(مخطوط416لوحة،والمسايراتالمجالس:النعمان)

.88ص،السابقالمرجع:غنيماسمت)023(

42,.231.William .H Mcneill: A World history, p

713".1،.232 Cam. Med. Hist. .V 1V, Part

A.8صالصابقالمرجع:غنيماسمت
G..233..?."ح.222 Ostrogorsky: Op

.88،98ص،السابقالمرجع:غنيماسمت)234(

.(المعارفدار).491ص9ب،تاريخه:الطبرى)235(

،2ب،الزاهرةالنجوم:المحاسنابو،391ص،9ب،تاريخه:الطبرى)236(

،392ص،كل1357المنيريةالطباعةادارة)به،الكاهل:الاثيرابن،492ص

الاسلام،دول:الذهبى!131ص،2ب،اليقظانوعبرةالجنانهرآة:اليافعى

.98ص،2بةالذهبشذرات:العمادابن،144ص،با

.IAAص،2ب،تاريخه:اليعقوب!)237(
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القادةمنثلافةبقلادةالأسطولوكان.)238(،مركبمانة"كانعددهأن

قطوناوابنعرفا"بماسمالطبرىاليهمأشار،البحريينالبيزنطيين

بقيادةكانالآسطول!نفثطفيذكرالأثيرابنها9،)923(،وأمردناقه

.)024(،رؤساءثلأثةء

مايو22هودمياطعلىللهجومحددالذى1اليومكانواذا

مهارةعلىيدلذلكفان،)242(كل238الحجةذى9/)241(م853

هوالوقتذلكفىمحروالىكانفقد.)243(البيزنطيةالادارةتدبير

مصر.فىالحكمأزمةتقلدعربىوالىآخرالضبى)244(اسحاقبنعنبسة

AI)العباسالمتوكلالخليفةعهدفىوذلك N - ALV232/م-

.)245((كل247

وقد،حاهيتهامندمياطخلومحالهجومذلكتصادففقدذلكوعلى

.277ص،3ب،العبر:خلدونابن)238(

.391ص،9ب،تاريخه؟الطبرى)933(

.292ص،به،الكاهل:الاثيرابن34()0

.16".1،.V IV, Pat+!241..يح.Cam. Med

375ص،بارستمأسد

(21 ) كانذلكأنيذكرحيث.492ص،2ب،الزاهرةالنجوم:المحاسنfبو2

عرفه.يوم

ميخائيلعهدفىكانتالحملةتلكبانالقوللىالأجنبيةالمراجعأحدأخطاوهنا

النيلْوفاءعيدفىكانتواْنهاالثالث

282(05+.Larousse Encyclopedia of Ancient and MedievalHisto)

.39ص،الاسلاهيةوالدولةاليزنطيةالامبراطورية:العدوى.د)243(

4(YE)هـ(1357افنيريةالطباعةادارة).293ص،به،الكامل:الاثيرابن

جابر،أبووقيل.حاتمأبوالأ!يرعنبسهبنعبسىبنشمربناسحاقبنعنبسههو)

عبدعزلبعدمصرامرةولى-الخرسانيةالمدناههاتمنوهى-هراها"هلمنوهو

الحقوقوخلصالمظالمبردالعمالأمرمصرعنبسهولىلهلما.عنهايحيىبنالواحد

لممااليهموالاحسانبالرعيةوالعدلالرفقمنوأظهرالانصافغايأالناسواْنصف

-392ص،2ب،الزاهرةالنجوم:المحاسنابو)عن(زمانهلهىبمثلهيسمع

492).

.19ص،الاسلأميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوى.د)245(
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بدمياطالنينهبندأ!مداسح!اقبنعنب!سهلانالأول،بممميبوننلك-سببعلل

)246(،العيدفىبهملقحمط!يلعيدا!تربعندماالفسطاطالىيحضبرواأن

اليدبينلجمعحقىالحيدولديهايوم!نر"أرادعنيسةأنالثاشوالسيب

أرسلأناكلأمرببطغحتىكبيرااحتفالاالمناسبةبتلكواحتفل،والفرح

والخرجيةالجندهنبهماكانهنسائر"فأحضروتنيسدهياطثغرىالى

الراجحس.)!34،(المذكورجنمئالصكدرقيب!غرجمان!ئ،!وكذلكوبلور+مين

حدعلىE(8"3)،"سسلضهامنلهمياطاخلاءعلى.مماتضافراللسبييمنن6

حىبىعرضض!للامثشربكاسئدعيتالمميةتلل!وأن.خدونابنتعبير

.)924(.ممكنحربىعرشلأكَبر-يجحلهأنالويلىرغب،الفسطاطفى

العبثللبيزنطيينعلىسهلدهياطموقعفانأمرهنيكنوههما

دمياطعنتختلفالوسطىالعصورفدمياط.كبيرنحوعلىفيهاوالتخريب

عشراخنصبمدمحلى،د!ياطضعلمصباليمذىللضفةعلىتقعالضالحالية

اتساعهأرضى!ثريطالمنزلةبحيوةعنويفصلهاالمتوسطالبحرمن!تراكيلو

الموسطىالعصورفىالعربالبغرافيينا"قوالمنويستدلواحدمترك!لو

دمياطفرعمصببينتمتدمستمطيلةأرضقطعةعلىتقعكانتدمياطأن

المنزلةبحيرةعنيفصلهاالذىالأرضىالمثريمطأنكما،المتوسطوالبحر

حتىو!غمرهعلي!هتعلوالفيضانمياهجعلتبدرجةالمسافةضيقصغكاق

.o(2)0الماءفىمنحزلةجزيرةكأنهادمياطتبدو

و؟خذوا،الرجالمنقتالهأمكنهممنفقتلوا"دمياطالبيزنطيونهاجم

.4،91ص،9-،،ريخهتا:!لطهرا(643)

.4!2ص،%2،الزاهرةالنجوم:المحا!صنابو)247(

بنصحمدللامامالصحاحصختار)الدخلضدالخرجالخراجْجاهحىالخرجية

(والراءالخاءحوف172صوالنمفرلملطباعةالعربىالقراثدار-الرازىبكرا"بى

بابمنزرقابالرمحزرقهقصيرْرمحوهوبالمزراقيطعنواالذينأىالزكأاقينأما

.(027صالا!يريةالمطبعة،1بالفيومىللمقرىالمنيرالممتباح).؟طعن؟كى

(NA)277ص،3ب،العبر:خلدونابن.

:لعدوىا.د.(زبلييففا)عن533ْص،با،لروما:رستمسدادْ(3ير9)

92ْص،الييزنطيةَْاطوريةبرالاه

عن.29ص،الاسلاميةوالدولمةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوى.د)035(

حوقل،ابن،الحموىياقوت)
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.)251(،المراقىالىليصلعبىكانماوالكَتانوالقندالأ!تعةهن

نأيقولحينالبمثريةالخسائرفداحةتاريمخهفىاليمقوبىيبينهنا

ومن9ةامررعشرينوثصاذمائأالفاالمسل!ماتمن"البيزنطيونسباياعدد

انفردرلاىرهو.)252("امرأ!مائةاليهودومنامرأةالفالضطنساء

غالبايحةعنهأخذتالذىالطبرىمنأقدم!هنرجحهونحناليعقوببىبه

ستمانة"حوالىبلغالسباياعددأنقالحمينالأخرىالعربيةالمصادر

وعشرونوخسمانة!حوالىمنهمالمسلماتعددوأن)253("امرأة

.(452)"مريةا

)255(بدمياطكانالذىالمسلاحعلىالبيزنطيوناستولىكذلك

السفئ،شرعوهىالقلوعخزانةأ"حرقواكما،)256(السقطعلىواستولوا

الناسقهاربعندئذ.)257(والكناشىبدهياطالجامعالمسجدو(حرقوا

.A(25)الفيننحوالبحرفىفغرق!

البيزنطيين،قتالفىنادرةشجاعةمندمياطهالى6بعضأبداهماورغم

الييزنطيين.كفةفيهارجحتالتىالغارةتلكنتيجةمنيغيرلمذلكأنالا

بواسط!ةقيوده-عنبسةبأمرحبسقدكانالذى-ا!شفبنبسركسرفقد

الصكرقصبعسلهنابالمقندوالمقصود.491ص.9ب،تاريخه:الطبرى)251(

.(والنونالقافحرف552حمىالعربىالد!اثدار-للرازىالصحاحصختار)

(YOY)88ص،2ب،ريخهتا:بىمقولبا،.

،الخلفاءتاريخ:السيوطى،491ص،9ب،السابقالمصدر:الطبرى)302(

الاثير:ابن،393ص،3ب،الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو،348-347ص

،2ب،اليقظانولجرةالجنانمرآة:اليافعى،كل238احداث292ص،به،الكامل

.98ص،2ب،الذهبشذرات؟العمادابن،121ص

.491ص،9%،تاريخه:الطبرى)354(

،491ص،9%،يخهتتا:لطبرىا،fAAص،2ب،ريخهتا:بىليعقوا(552)

293ْص،به،الكامل:الاثيرابن

الصحاحهختار)المتاعا"ىوالسقطوالصفحةْالمصدرنفس:اليعقوبى)56؟(

.(والقافالسينحرف403صللرازى

.491ص،9ب،تاريخه:الطبرى)257(

91ص،2ب،تاريخه:اليعقوبى25()8 f.
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قتلوبالفعل،أضرينوجماعةهوالبيزنطيينيقاتلوخرج،أعوانهمنعدد

.)925(منهمعدد

استمردمياطعلىالبيزنطىالهجوم1ناليعقوبيالمؤرخيذكرهنا

ن6الأخرىالعربيةالمصادربعضتذكربينما)026(،وليلقينيومين"

بتفسيرالمحاسنبو9ينفردهنا.)261(البحرفىمسرعينولمواالبيزنطيعن

و(خرجهمهزمهم!ا!شفابنأنبقولهدمياطمغادرةفىالبيزنطييناسراع

.V"Vf)"منهزمينعنهافنزحوادهياطعن

لكنهمالمنتصرينهمكانوادمياطفى(حدثوهبماالبيزنطيينأنوالواقع

كانبنامركماهدفهملأنالىينهفىذلكمنأكثرالبقاءهخططهمفىيكنلمم

ذلكوعلى.ضدهمبهلتتقوىكريتالىيرسلن6يمكنماكلعلىالاستيلاء

.)263(تنيسيشتومالىذلكبعدتوجهوا

هغادرتهابعدالبيزنطيةالحملةمصيرعنالحديثفىنسترسلأنوقبل

تلكوراءمنالبيزنطيون(حرزهماكلرغمنه9الىنشيرأننود،دمياط

المصادرغالبيةن9الاتوجيههامنالأساسىللغرضتحقيقهمورغم،الحملة

اشاراتمنعليهعثرناماوكل.اليهاالاشارةعنتماهاصمتتالبيزنطية

فمثلا.جداقليلالأجنبيةوالمراجعالمصادرفىالحلمةتلكعن

نأ!بقولهبايجازالحملةنتيجةالىبالاشارةاكتفى(أستروجورسكى)

لأول"أنهبقولهككلالحملةعلىعقبثم،،تماماوحرقتدمرتدمياط

أما.)264("بحرىصراعفىبعيدابالمخاطرةالبيزنطيونيتجاسمرة

392،ص،-:ه،الكامل:الاثيرابن،491ص،9ب،تاريحْه:الطبرى)925(

92ص،%2،الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو a - ?y i.

.fAAص،2ب!تاريخه:اليعقوبى36()0

(YIN)الزاهرةالنجوم:المحاسنأبو،348ص،الخلفاءتاريخ:السيوطى.

131ْص،%2،اليقظانوعبرةالحنانمرآة،اليافعى،392ص،2ب

.593ص،2ب،الزاهرةالنجوم:المحاسنابو)262(

393ْص.هب!الكامل:الاثيرابن؟491ص،%9،تاريخه:الطبرى)263(

(ْتنيساشمون)592ص،2ب،الزاهرةالنجوم:المحاسنابوويسميها

222..264..G Ostrogorsky: Op. cit., p
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عن9سفرتدمياطعلىالبحريةالبيزنطيةالحملةن9!ذكرف!د(برييه)

.)265(هالمدينةوحرقنهب

بقولهالحملةتلكنتاسجالىبايجازالأجنبيةالمراجعأحدشار1كذلك

خذ6والأهالىمنعدداومَتلوأحرقهادمياطعلىاستولىالأسطولأن"

!اشاركما.)266("والمؤنالسلاحمخازنعلىاستولمىثمأسىالباقيين

لمم،53مايو23فىدمياطعلىاستولواقدالبيزنطيينينالىمشابههرجع

حديثاعززاوا"نهمامهمينعربيينمصدرينفىشكبدونوردقدذلكويمن

.)267(كشفهاتمبردىبأوراق

الح!يث،المرجعذلكيقصدعربيينمصدرينأىندرىلاأنناوالواقع

الأوراقىنشي!ايوردلممكذلكالعربيةللمصادرالسابقالحشدبينهن

انتهتم853مايوحملةأنذكرأنهالىبالاضافةهذا،ذكرهاالقىالبردية

بعدفيهايستقروالمالبيزنطيينأنالحقيقةلكن،دمياطعلىبالاسديلاء

الثابت.المستقر.الفتحصفةيعطيهالاهمالهاوتخريبهمتدهيرهم

شوكتيستوسلهزيمةالانتقامفىهدفهاحققتدصياطعلىا!خارةلمكن

مسلمىعلىفوتتكما،كل/228)268(م843كريتصسلمىمنبهلحقتالتى

مصر.منعليهايحصلواقدالتىوالميعداتالسلاحمنالاستفادةفرصةكريت

بالمعلومالتاا"هدتناالتىالمصادرغالميةأننلأحظ-رأيناوكما-كلههذاورغم

،المستغرببالمشىءهذاوليس.بيزنطيةلاعربيةمصادركَانتالحملةتلكعن

هنكثيرولاخفاء،التشويههنللكثيرالعموريةالأ!صرةتاريختعرضفقد

.)926(الأ!صرةتلكأباطرةحققهاالتىالانتصارات

عهدحرمانفىالقرونصكلبرنجحتوالحسدالحقدروح(نوالواقع

"مشهورايجعلهالذىاسمهمجرد!ن!،وسجيوسهوفيوكتيستوسثيودورا

)8(ْ"القديسينحكمعهد"ب!ا!نهغالبيتهفىوصفالذىالعهدذلك

6..ه.128 ier: Vie et!ل!حtroM.265.L

V.)3،.،عغ IV, Part I،09,713 (M. Canaard266.أول.Cam. Med

267.)س!+عز Cam. Med. Hist. .V * Part 105،1 6. (The late .H og6rG

)A1r(19ب،الاسلاميةوكريتالبيزنطيةالاهبراطورية:غنيماسمت.د.

.98س،...البيزنطيةالامبراطورية:غنيماسمت.د)926(

-701.091،.Cam. Med. Hist., .V IV, Part*
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البيزنطيينالمؤرخينفى8الخطيرالقصورجوافبأحدانوالواقع

بواسطهيخدعواأنلأنفسهمفيه!سحواالذىالواسعالمدىهو،المحدثين

المقدونية،الأصةلمصلحة(رخوامورخينبراسطةفعلياتغييراغيرتمصادر

.(.8)نفسهجينيتوسبورفيروقنسطنطينالامبراطوررأسهمعلىوكأن

.دمياطتركهابعدالبيزنطيةللحعلةحدثمالنتتبحأخرىمرةتعود

لعَعالمنزلةبحيرةفىجزيرةوهى،تنيسلمهاجمةشرقااتجهتنها9فنجد

عنتخلواالذينالبيزنطيينخطة9قمسدالتياررلمنكن.ودمياطالفرمايون

الىاتجهواثم،.من.الرمالالىسفطممتجنح"نخشيةنحوهاالسيرمتابعة

فراسخربعة1تنيسوبينبينها!)027(تنيسعنكثيراتبعدلاالتىاشتوم

المعتصمكانحديديةبواب9وسورلهحصيفامركز!وكانت)371("و(قل

بهكانماحرقوا9و.)272(الحصننلكالبيزنطيونفاقتحم،أقاههاقد

بعضوأخذوا)274("والعراواتالمجانيق"من)273(الحربيةالاَلاتمن

الامداداتتصلأنقبلبلادهمالىعائدينولأبحرواالحديديةالأبواب

.)275(البلادداخلمنالاسلاهية

أخرىمرةالبيزنطىالأسطولعادكل245/مم54التالىالعاموفى

وتعويقالمصريةالسفنبناءاعادةمنعفىالرنجةبدافعربما،دمياطالى

ينهبونشهراحوالمىوظلوا،الخليفهبامربدأتقدكانتالتىالاصلاحأعمال

جدوىْبدونلكن،)276(أيديهماليهتصلماكل

فترةفىالبيزنطيينيدى9فىكانتالهاهةقبرسجزيرة9نيقالكذلك

.2771(وئيودوراالثالثهيخائيلحكم

.Camهـ).ء.501 Med. Hist., .V IV, Pat**

.39ص،الاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالاصبراطد!ية:العدوى.د)027(

.491ص،%9تاريخه:،الطبر)271(

93ْص،السابقالمرجعنفس:العدوى.د)372(

،%\،الروم:رستمأسد،39ص،المرجعنفس:العدوى.د)273(

.235ص

.591-491ص،9%،ريخهتا:لطبرىا(473)

93ْص،السابة!المرجعنفس:العدوى.ذ)375(

.Cam)276.عن Med. Hist. .V IV, Part I،.-.713 (M. Canard

70105(".277 Cam. Med. Hist .V IV, Pat
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حدوتعلىالبريةالثغورمنطقةفىبالمسلمينالبيزنطيينعلاقةعن(سا

فأهصهاوثيودورا-هيخائيل!ترةهذهفترتنافىالاَسيويةالجبهةفىالدولتين

الط!منكلافيهواستعادوالمسلمعنالبيزنطبينبينتمالذىالفداءذ!ك

العثرميهالمصادرفىالموضوعلمذلكالوافىالمص!لنجدأيضاوهنا.ي!سراه

صو!ةصثلاالعبرىوابنالطبرىهنكَلفي!عطينا،البيزنطيةلاوالعربدة

.الموضوعذلكعنراضحة

للعربعنهمسفيرا"أرسلواالرومأنيذكرالعبرىابنكانواذا

بوضوحيحددلمأنهأى2781(،الأ!صرىوتبادلالهدنةموضوعفىلملتفاوض

نأيذكرالطبرىنجدفاننا،الرقتذلكفىنطىالبينالامبراطورشخصية

بنتوفيلبنميخائيلوهو-الرومصاحبرسل"تلقى)927(الواثقالخليفة

أسارىمنيدهفىبمنيفادىأنيساله-جورجيسبناليومبنصيغايل

احداثفىذكرأنهعلىاعتمدالطبرىأنالممكنمانولكن)028(المسلصين

الذىميخالْيلابنهاوهعها(توفيل)زوجهابعدملكت(تذورا)أنكل327

المرومسفيرن1ضمنايفهمته6أى0)281(،صبيا)الوقتذلكةىكان

تكأالطبيتفقذلهوعلى-ابنهاعلىالوصيمأ-فيودوراطرفمنمبعوثا

.الأصىوتبادلالصلحطلبواالذينهمالبيزنطيينأنفىالعبرىوابن

)282(الفداءهذابشأندارلمامفصلةصورةالعبرىابنلنانقلوقد

فىياخذواأنالرومرفضأقبعدال!دايةفىطويلجدالفيهحدثنه6ذلك

النهايةفىولكن(2Ai)"صبياولاكبيراشيخاولاعجوزااهرأة"الفداء

اثع.لواللامرارضضو

مداءوتم،الخادمخاقانالأهيرالمسلمينجانبمنالفداءأمرتولىوقد

014..hronographyof Bar Hebracus, .V ,I V278.حةيم Th

(9YV)معجم؟زاميور)كل237الاولربيع18منتولى3المعتهبنبالثهالواثق

مأثر.القاقشذدئءن(!232ا&تجة؟ىمنبةلجى6ْ)وتو!،(3ص،الان!ا!

.235ص؟1ب،الأناقه

.!231أحداث914ص،%9،تاريخه:الطبرىْ)(28

هـYYVْحداث1239ص،المصدرن!س:الطبرى)281(

.)12رقمملحق+28(

.!231حداث6143،ص9ب،تاريخه:الطبرى)283(
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عاشوراء"يومكئر1وتجحديد)284(ور231ا!رمفىالمسلمينالأسارى

سبتمبر17)285(ْ،ومائتينوثلأثيناحدىسنةالمحرممنخلونلعشر

.)386(م845

.الطبرىأ!ساهماكما"ولمسنوسانقاس!8بقيادالبيزنطيوناجتمع

على)287(،وراجلفارسبينألافأربعةفى!والمطوعةالمسلمونوكذلك

.)288(اللأمسنهر

الجانبفىوالرومللنهرالشرقىالجانبفىيقفونالمسلمونكان

الأسرىأن:ولمهما6أسلوبينبأحدتمالأمصرىتبادلن9وقيل.الغربى

هوْلاءفكان".مخاضةشكلعلىوكانالموضعذلمكفىالنهراتقرقوا

النهر،وسطفىفيلتقيان،ر"!هاهنامنوهؤلاءرجلاهاهناهننيرسله

الرومالىا!ومىصارواذا،وكَبرواكبرالمسلمينالىالمسلمصارفاذا

الىنميلونحنوالثانى.)928(،بالتكبيرشبيهاوتكلموا،بكلاههمتكلم

جسراعقدواالمسلمونوأنالنهرفىمخاضةوجودالىيشيرلاوهوتاييده

جسرهمعلىالرومىيرسلونالمسلمونفكان،جسراالروموعقدالنهرع!ى

وذاكالمسلمينالىهذافالِصيرجعصرهمعلىالمسلمالرومويرسل

.)092(اليهم

نفساستبدالفيهاتمأيامأربعةالحالهذاعلىاستمرواأنهمويقال

(ref)3ْ3ْص!ت،\بْ،والنهايةالبداية:كثيرابن

YTاثاع!!341صر،9ب.ريخهتا:الطبرى(385) Nْهـ

525ْص،الأنسابمعبمزامبورْعلىالزواريخضبطفىاعتمدنا)286(

\.E1"ص،9باتاريخه:الطبرى)287(

275ص،به،الكاهل:الالحيرابن،والصفحةالمصد%نف!ي!:الطبرى)388(

والنهايةالبدأية:كثيرابن،(م7891-8913بيروتالفكردار)!331احداث

.703صر،،ا.ب

طرسوسْحدفدعلىيعدتجرالذىقيةسلهِنهرهو،اللاهس

014(.raphyof Bar Hebracus, .V ,I pءTheChrono)

!122ْاثا!حد441-341ص،9%،ريخهتا:ىالطبر(928)

،ابْ،والنهايةالبداية:كثيرابن1440صالمصد-نفس:الطبرى1092(

.703ص
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حتىلالرومفاطلقهمالأسارىالروممنجماعةخاقانمعبقى!ثم،بنفس

.)192(،عليهمالفضللهيكون

،اريومذلكفىفاءهمتمالذينالمسلصينأصىعددفىاختلفوقد

والبعض،)292(وستينواثنينوثلثمائةألافربعة6كانواأنهمذكرفالبعض

أربعةأووستينوأربعمائةألافأربعةبينيتراوحونكانوايأنهمذكرالاَخر

بإتفىكانهنجميعفداءتمأنهعليهالمتفقولهـن.)392(وستمائةآلاف

.)492(إسلمينامنالرو!

أنصرىجميعيفتدىكىوسعهفىماكلبذلالواثقالخليفةأنوالواقع

وصتبل،بغدادمناشرىلذلمككبيراالأسرىعفدكانفلما.أنذاكالمسلمين

يرجعونالذينالاناثأوالذكورسواءالمماليكمنالرقيقبلأددطراف6كل

سى6لفداءالمطلوبالعدديكتمللمولما.)592(روميةأصولالى

قيكاناللائىقصرهوصيفات"بعضعنالواثقاستغنىفصالمسلمين

قصرهمنخرج6"أنهأخررأىوفى.)692("الرومبلاد!ناختارهن

.للفداءالمطلوبالعدداكتملحتى.)792("العجائزالرومياتالنساء

اهتحانطلبالواثقأنوهىالفداءلهذابالنسبةأيضاهاصةنقطةوثمة

مخلوقالقرأنقالفمن"القراَنتشقفىالرومبيدالذينانسلمينالأسرى

)892("الرومي!ى6فىتركذلكأبىومن،بهفودىالاَخرةفىيرىاللهوأن

والصفحةْالمصدرن!ص:كثب-ابن.والصفحةا،صدرنفس:اللجوى(41Yأ

014.292.The Chronography of Bar Hebracus, .V,1 p

!331ْاحداث3ْ3ص،1ب.،والنهايةالبداية:كثيرابن

.431ص!!9.تاريحْه:اوطب!ى)392(

4!)1Yِص،المصصدرنفس:ىالطبMfrْ

014.592.The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I p

-8913بيروتالفكردا!)وو23لأأحداث275ص،بهالكامل:الأثيرابن

.(م7891

014..V.,I p692.:أ!أ4و The Chronography

.142ص،9ب،تاريخه:الطبرى7192(

برىالهابنأخطأهفاهـ.231أحداث341صق،9ب،خهتاكأب:إطبرىا)893(

صريحالنصأنولو،للترجمةنتيجةالخطأكانربماأو،تماماذلكعكسذكرعندما

مخلوقالقرآنهل"ولاالعربالأسرىيسألوابأنس!فراءهأمرالواثقأن!ذكرحيث

ايدىفىيترك(مخلوق)أنهقالوصنيفتدى!خلوقغير)قالفمن؟صخلوقغيرأم

TheChronography.)014."الروم of Bar Hebracus, .V,1)p
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صلعاءبدعةهذه":بقولههناالشاذالواثقهوقفعلىكثيرابى!علقوقد

الكتاببلصحيحعثلولاسنةولاكتابمنلهامستندلاعمياءشنعاء

.)992("موضعهفىه!ورهوكمابخلافهاالصحيحوالعقلوالسنة

وشتتتبلبلتالتىالمسألةتلكعنهوجزةنبذةلنعطىقلايلانتوقفهنا

وحتىالتاريخىالعرضلاستكمالوذلك،الزهنمنفترةالاسلاصالفكو

الأصلى.هوضوعناعنالخروجالىعرضهافىالتوسعيدفعنالا

سنةرذلك،المأمو!الخليفةهوالقرأنبخلقالقولأظهرمنوأول

بهاهوجمالتىالنقاطأهممنالمسألمةتلكوكانت.م837/كل212

بخلقالقولهناليهمانحاخلا،جميلةكلهاالماهونمقاصدكانت!عهده

.03()0المسلمينبينالفلاسفةعلوموبثوالتشيعالقرأن

الأخيرركان.اولمونأخاه03()1كل218رجب16فىالمعقصمخلف

19Y°t)703ص،\بْ،والنهايةالبداية:كثيرابن.

يذكرهنا312ْص.ب\،الخلافةمعالمفىالأناقةمآثر:القلقشفدى)003!

خلقمسألة"أن183:186ص،3ب،الاسلامىالتاريخصوسوعة:شلبىأحمدالدكصوكأ

مؤيدينالمعتزلةويهاوقف،تسميت!اعلىاصطلحكماالقرآلىْخلقهرنهأوالقران

اللهعنالمعانىصفاتبنفىتقولالمعتزلةوكانت.والمحدثينالسنةأهلضدبالمأمون

ولكن،نقليةوأدلةعقليةبدلهَقولهميؤيدونالمعتزلةوكان..،الكلامومنهاتعالى

نظرهم.وجهةبهايعضدونقويةأدلةوبدونباصرارعارضوهمالمحدثين؟السنةأهل

ن6ْالقربخلقالقولعلىرالنا!ليرغمسلطانهواستغلعنيفاتدخلاالما"مونفتدخل

نالهبهالىبالرقةوهوأرسلهماكتاببلىْفىهنهاوموقفهالمشكلةالمأمونوضحوقد

يقولوجلعزاللهان:يلىورانقتطفالكابي!قهذينومن-ابراهيمبناسحق-بغدادةى

لباساالليلوجعلنا!وةالخلقناهأناذلكايىوتا"و"عربياقرآناوجعلناه":القرآنعن

القرأنبينوجلءكأفسوى"!ىمثىءكاىالماءهنوجعلنا"وقاق"ورحاشاالنماروحعلنا

وحدانيتههنبهاللهأمرهالذىدينهبأمرجاهلاكانفمن.ذكرهاالتىالخلائقهذهوبين

مخلوقْالقرانباْنيقرلملمنتوحيدلاوانه.،ْجهلاأعظمسوادبمافههِ

علىالمطلعولكن،القرأنخلقفكرةعارضالذ!الفريقحنبلبنأحمدتزعموثد

نقلياولاعقليادفاعاايدافعرلم؟أنصارهحنبلبنأحمدأنيدركالتاريخ؟الأدبكتب

تعالى:لقولهمجعولالقرآنان:يقولكانمفهمالواحدأىْذلكأمثلةومن،رأييمعن

له:قيلفاذانعم:أجاب؟مخلوقالمجعول!ا!:سوْلفاذا"عزبياقرآناجعلنا+انا"

.،بالايجابيجيبأنرفضمخلوقاذافالقرآن
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أحمدالدكتورلمن!ايفسرهناالقرأنْبخلقبالمقولالناسياخذأننصحهقد

كان!بقولهالوقتضسفىولطيفةهنديةطريقةالمعتصمموثفشلبى

قاثد،،أوامرالجفدىكمايتضأخيهمنالتوجيههذافتلقى،حربرجلالمعتصم

.)203(،وغليطاقاسيافكان،حرفياقنفيذاونفذه

الامامأحضر!أنههنقيلماالأصىهذافىالمعتصمقسوةدلائلوصن

فضربهفامتنعالقرأنبخلقبالقولواهتحنهم834هـ/921حنبلبنأحمد

.)303("وحبسهوقيدهجلدهتقطعحتى

بخلقالناسامتحانفىاشتدبلفاستمرالمعتصمأباهالوانقوخلف

تعالىاللهبرؤيهأوالقرأنبخلقالقولعناهتنعمنيعاقبوكان"القرأن

.)403(،الآخرةالدارفى

يدمو!القرأنبخلقالقولفىالناسا!شدمنكانالواثقأنقيلوقد

وعمهقيلهأبوهعليهكانماعلىا!تمادا،وجهراسا،ونهاراليلااليه

(503قرأق"ولاسنةولا،بيانولاحجةولابرهانولادليلغيرمن،موناك

يعقوبأبوالواثقالخليفةزمنالقرأنخلقفىامتحنوامنأشهرومن

فىوهووماتالشافعبىالامامأصحابأحد،البويطىيحيىبنيوسفابن

ب!نأحمدقتلكذلمكم/845)603(ور331سنةالمسمالةتلكبسببالحبس

الاَمرينالسنةائمةمنركان،أيضاالسابقةالسنةنفسفىالخزاعىنصر

الدَكلأما!قرأنبأنالقولالى-يدعوهمنوكانالمنكرعنوالناهينبالمعروف

.)703(مخلوقغيرمنزل

.186ص،3-،الإسلأصالتاريخموصحوعة:شلبىأحمد.د2103(

.022-921ص،ص\،الخلأفةمعالمفىالأناقهماَثر:القلقشندى)303(

.226!السابقالمصدرنفس:)4ْ3(القلقشندى

ص11!،والنهايةالبدافي:كثيرابن)503(

المختصر،:الالداابو،327ص!1!....الاناؤةماثرالقلقشفدى)603(

المختصر،تمته:الوردىابن،(م9591-البحاردار)47ص3-الأولالمجلد

.336-335ص،ا!

ماكثيرابنلنافصلوقد.203صبا،والفهايةالبدايةكثيرابن703(ؤ

كلامهوفقال3القرآنفىيقولمااوواثقساْلهفقدنصربنوأحمدائقالوثابينحدث

-فقالأالقيامةيوماتراه،ربكفىتقولفما.القكلامهوقال؟هوا"مخلوققال.الله
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اابطل)3ْ8(كل232الحجةذى23فىالخلافةالمتوكلتولىوعندما

وانتصر.)903(القرآنبخلقالقولهنبعدهومنالمأمونأحدثهكانام

31(ْ)ْ،المعتزلةدولةبذلكودالتالسنةأهلالى

سنواتعمثرلمدةهادئاالبيزنطيةالاسلأهيةالحدودعلىالوضعظلوقد

فأسواكل241/)311(م55Aزربةعينالبيزنطيونهاجموفجأةتقريبا

.)312(،وبقرهموجواهيسهموذراريهمنسائهممعالزطمنبهاكانمن"

حدعلىأو،زربةعيئالىانتقالهمسببوماالزطهؤلاءهمفمن

ور.022)313(،م835فىاللهانفيهمسبب"الحديثةالمراجعأحدتعبير

السندمنيوسفبنالحجاجبهماحتى0)314(هندىأصلهاقبيلةالزط

بعضول!ن،كَسكربأسفلفأسكنهموجواميسهموأولادهمأهلهممعفقدهوا

قامتوعندما)315(ْالطريققطععلىوشجعوهماليهمانضمواالفاسدين

نفسهاقعدقبيلتهمأخذتالرشيدهارونابنيواكمونالأمينبينالحروب

جميعبغدادعنانقطعلافقدتحاربهمأنالخلافةاضطرتحتىتقريبامستقلة

الخلأفةانتصرتثم.2(11)،السفنفىالبصرةمناليهايحملكانما

ناضرهيوصْذجوه5)لمىت!اللهقال.بذلكوالاخبارالقرأنجاءقدالمؤمنينأميريا=

لاتضامونالقمرترونكماربكمتوونانكم":(ص)اللهرسولوقال(ناظرةمبياالى

304ْص،هـ\،السابقالمصدر:كثيرابن).،روْيتهفى

القعلىالمتوكلجعفرالفضلابوهو.3-،انسابمعجم:ذاءبور)803(

المعتصم.بن

.023ص،!ا،الاناقهماَثر:القلقشندى)903(

.186صهـ2،الاسلاصالتاريخموسوعة:شلبىأحمد.د)031(

712.05(".311 Cam. Med. Hist, .V IV, Part

الثغورمنكانتزربهوعين

"الشامبلادجهةمنسورياالىالطريق!فتاحوكانتالمشهورةالاسلامية

9691(Brehier: Vie et Mort, .p 161(Paris)

.341Aاحداث102ص،9%،تاريخه:الطبرى)312!

712,!.،.313 Cam. Med. Hist.. .V IV, Part I

.691ص،lA-itوالعرب:فازيلييف)314(

3(fo!(9591بمصرالسعادةهطبعة).368ص،البلدانفتوح:البلادرى.

863ْص،المصدرنفس:البلاذرى)316(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-75-

نقلالنهايةوفى.)317(المناسبةبهذهكبيرةاحتفالاتوأقامصَعليهم

بعدوذلك،زربةعينالىالثغرالى!منالزطكبيراعدداالمعتضمالخليفة

.)318(بهمأهلهافانتفع.(*)كل022هحرم01عشوراءيوم

خرقتولذلك،باحتقارالعربالىتنظركانتي!ثيودوراأنوالواقع

زربةعيناقليمكلوحولتقيليمَياوغزتالجانبينبينالمعقود"والسلأمالهدنة

أوضحنا.كما،)931(العبوديةالى

يذكراَخرمكانوفى،م861فىحدثذلمكأنالعبرىابنيذكرهنا

)032(.م861،م851بينالفترةفىتمزربةوعينقيليقيةعلىالهجومأن

رواهبماالحادثبمطابقةكل241م/855كانالهجوما"ننرجحأنناالا

هىقكنلمنفسهاثيودورالأنأخرىناحيةومن،)321(ناحيةمنالطبرى

.كما)322(م6Aoالحكمدفةعنأبعدتا!نهاباعتبارم861فىتحكمالتى

بعد.فيماسنذكر

بعد-(247A-/332م861-847)الموكلالخليفةا"نوسواء

الىبسفارةالخصىناصفأرسلالذىهو-زربةلعينحدثبماسماعه

هىثيردوراأنأم،)323(الأصىوتبادلالهدنةبمصوصوذلك،ثيودورا

فان،324()،المسلمينمنالرومأيدىفىلمنالفداءتطلبلاأرسلتالتى

لأ.79ص،والرومالعرب:فازيلييف)217(

ور.22احداثْاصْكا9ب،تاريخه:الطبرى(+)

303ْص،%\،البلدانفتوح:البلاذرى)318(

142..931.The Chronography of Bar Hebraeus, .V.) p

142,.032.The Chronography of Bar of Hebraeus: Ibid., p

رو.142ثاحدأ103ص،9ب،يخهشتا:لطبرىا(133)

222,."،.322.Brehier : Vie el Mort،09,116 .G Ostrogorsky : Op. cit

.Cam+01ء.,713801 Med. Hist. .V IV, Part

ص،ب\،ا!رومترستمأسد

141.323.The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I p

241!احداث2030ص،9ب.تاريخه:الطبرى)،32(

.Cam..ء712 Med. Hist. .V IV, Part
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المسلمينالأصىكةفكانت،بالمرةهتوازيينيكونالمالجانبينمنالأصى

ن6فيثالالمسلمينلمدىالبيزنطيينالأصىكفةمن!رجحالبيزنطيينلدى

32(5)شخص"الفعشرين"حوالىكانالبيزنطيينلمدىالمسلصينأسىعدد

وعشرةتسعمائةحوالىكاقالمسلمينلمدىالبيزنطيينأسرىعددبينما

وعشرينوخسمامالْةالنساءوهنرجلاوثمان!نوخمسةسبعميائة!شخصا

.326()،امرأة

الوقتذلكفىحدثلماومؤثرةفريدةصورةالعبرىابنأعطاناهنا

نهاباًأجابتهشودوراالىالمتوكلسفيربوصولنه6ذكرحيث.الجانبينبين

ا"لفالعشرينعلىالحصوللملمسلمينيثاتىكيفولكئالسلمعلىهوافقة

أسرىمنبحوزتهمماالبيزنطيونيردكىمنهمطلبهمالمحتمل،مسيحى

صاحفاطلقتالكَلماتببعضالخصىالمتوكلسفيرامتدحهاعندلحْذ.المسلمين

(.')27مسلماأسيراألافئمانية

الأصىأمرفىللمفاوضةقبلهامنسفيراأرسلتثيودورااًنوالراجح

الذىهوأصحوبمعنى.)328("قريافسبنجورجس!الطبرىأسماه

المتوكل.وسفيرثيودورابينالمحادثاتبترجمةقام

رجبمنالخامسهنمبدئةهدنةعلىالجانبينيينالاتفاقتمولمقد

عشرةلاثنى"الفداءتموبالفعل)932(شوالهنوالعشريئالثالثحتى

33(ْ)ْ"ومائتينربعين6واحدىسنةشوالمنخلتليلة

فبرايريقابله!241شوال(ننلاحظالتاريخهذافىالنظردققناواذا

والصفحة،،المصدرنفس.الطبرى)325(

142..TheChronography... .V ,I p

لالكاه:الاثيران،124Aاْحداث302ص،9ب،تاريخه:الطبرى)326(

.(م7891-8913بيروتالفكردار)592ص،%ه

142..327.The Chronography, .V") p

رر.241أحداث202ص،%9،تاريخه:الطبرى)328(

.202ص،9ب،كأيخهتا:الطبرى932()

-(rr)302صالمصدرنفس:ا!رى.
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ذلكن91شالىتعندماالمرايمبعضأصابتضدذلككلعلي.)331(م856

تم!ذلكأنكلتم!عندماالعبرى1ابنأخطأحينفى)332(م856تمالفداء

.)333(م861

العيقنطيين1لدىالمسلمينصى6لباقىبالنسبةتمماالىاْخرىهرةنعود

نأنجد.)334(شخصا؟لفعشرةاثناحوالىتقريباعددهموالبالغ

الفاعمثرةالاثناأن!حراحةعلنت9-العيرىابنلروايةوفقا-ثيودورا

.)335("للمسلمينيسلموهمأنالمستحيلمنوأنهعمدواالباقين

ضحدمداشعرتفداؤهمتمالذينالمسملمينرحيلبمجردأنهويقال

متجهودنه،همحيثالىمعهموالتوجهمصاحبتهمالىيميلونكانواالباقينأن

قتلته!!لذلكتعميدهموتمبالفعلالمسييحيةاعتنقواقدكانواأنهمرغم

)قنقله(أو)نيقولا(المسمىخصيانهاأحدأنقيلبل.)336("جميعا

.)337(أهرهابدونقتلهم

نأبعدتمالغداءأن"فذكرالأهرعلهِهاختلفقدالأثيرابنأننجدهنا

أرسلت"ث!"الفاعشراثنىالمسل!مينأصىمنالرومملكةتدورةقتلت

لآسىالاجمالىالعدديعطيناأندون،،منهمبقىلمنالمفاداةتطلب

الاسلاماخت!ارفمن،هـالاصلامالمسيحيةلونجرتمهمبأنهاواكتفىالمسلمين

6!بضاالعبرىابنروايةأنلانجدولمذلك.للباقىالفداءطبتتمقتلته

.)338(اءكثرللصحة

.525ص،الأنسابمعجم:زامبور)331(

.د241أحداث202ص،9ب،السابقالمصدرنفس

711.332.Cam. Med. Hist. .V IV, Part, p

142..333.The Chronography of Bar Hebraeus, p

142..Hrebraeus,V ،10 p334.كهة The Chronography of

YEN!حداث202ص،9ب،تاريخه:الطبرى

142..335.The Chronography of Bar Hebraeus..., p

142.p336.اأه4د The Chronography

142..337.The Chronography, Ibid., p

ثنقله.سماهالذىوهو!YOاحداث202ص،9ب،تاريخه:الطبرى

33()Aْبيروتالفكردار)!241احداث592ص،به،الكامل:الاثيرابى
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البيزنطيةالسمكريةالقيادةأن"بهاالمسلمفالمحقيقمةالأمركانوههما

الىوالتحدىوالجرأةبالشجاعةاتصفتثيودوراوصايةفترةفىالعربضد

.)933(،المباغتةجانب

-842عاماعمثرةأربعةوثيوكتيستوسثيودورانفوذدامولقد

مجلسعضويةعلىتفييراطر؟المدةهذهخلالوفى)034(ْم856

.)341(المجلسهذافىعضواثيودوراشقيقبرداسفاصبح،الوصاية

وشهوةالسلطةحبسبابها6أهمكانثيوتجيستوسوبينبينهصشادةفنشبت

عمعمانوئيلاستقالمةالىأدى،الأعضاءبينداخلىانقسامفنشأَالحكم

وذلك.)342(م854وقتلهثيوكتيستوسسجنوالى(ثيوفيل)الفسيلفس

.)343(نفسهالثالثميخائيلحضوروفبىءالامبراطورىالقصرفى

الاهبراطورالىالحكمبواسطتهانتقلسياسانقلابقامم856وفي

بينصا،الحكمدفةتسليمعلىثيودوراوأجبرت،الثالمثميخاشلالشاب

نفسشاركتهنأنلمبثتوها،الأديرةآحدفيالرهبنةحياةالىبناتهاحولت

أخيهابواسطةوذلككوسيلةنفوذهامنوجردت)344(المصير

.34()5برداس

آنارهايغفلأنس!مكنلاالتاريخفانثيودورانهايةهىتلككانتواذا

اتسمتالتىالماليةالشئونوفىالادارةفى!ثيوكتيستوسواللغتيتهى

ق!البيزنطيةالدولةحكمكانواذا.)346(،والمتانةبالاتزانعهدهمافى

G..933..ء،.222 Ostrogorsky: Op. cit

Brehier.16.1.034و327ص،با،لروما:رستمأسد : Vie et ,...troM p

نافىالسببهوذلككانوربما.227ص،%ا،الروم:رستم6صد)341(

الثالثْميخائيلعلىالوصايةمجلسأعضاءضمئوضمته!اماناصيل)

Emile.م!.3 Amann : Hist. de '1 Eglise, .n ,6 p

سببانيقالانهيضيفهنا.328-337ص،%ا،الروم:رستمأسد)242(

علىالنيةعقدالأولانصيخالهيلالىبرد)سزيفهاوشاية.وقتلهتيوكتيستوسسجن

.العرشالىللوصولبناتهااحدىاْوثيودورامنالزواج

223-222..343..G Ostrogorsky. Op. cit.، pp

223-222..pp344.د..G Ostrogorsky : Ibid

713.".1،..345 Cam. Med. Hist. .V IV, Part

C.W..346.ر.،.253 Previte Orton: Op. cit
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عصورأشهرمنيعتيرعهدهفان،ثيودورابعدالثالمثهيخائيلالىأل

فىبلنفسهصِخائيلفىتكمنالعظمةتلكن6الىيرجعلاوذلك،العظمة

.)347(وفوطيوسبرداسمثلالفذةالشخصياتمنبهحفلبماعصره

أقنعنه6الا،الديناميتىالثالثميخائيلهزاجصنبالمرغم!أنهوالواقع

أمه--ثيودورابواسطةاليهسلمالذىالبرنامجبتنفيذ،نالسه

.)348(،!ثيوكتيستوس

ال!حمك!!!كلثريكةالببزل!ةالمرأة:ثانييا

الأولجستنيانالامبراطور،عهمزوجةثيودوراوتمثلها

.(م527-565)

التىالشخصياتأظرفهنثيودوراالامبراطورةشخصيةكانتلما

بل)934("أغلبهافىفريدة"تعتبرحياتهالأن،بامعانالدراسةتستحق

سواء-المتباينةوالحلقاتالمثيرةبالأحداثهليئةنادرةمعارفدائرةانها

فىمثلهاعننقر(لمالتى-الاجتماعيةأوالقانونية؟والدينيةأوالسياسية

ثيودوراكانت،فازيلييفتعبيرحدوعلى.ا!بيزنطىالتاريخأطواركافة

لذلك.)035(،البيزنطىالعصرفىموهبةوالأحسناثارةا!فرالمر(6"

المختلفةالبحثهذاأقسامضمنوذلكالتفصيلمنبمثىءنتناولهاأنرأينا

شعارها،التطرفكانالتى،الخارقةالامبراطورةتلكحياةأطواركللنغطى

حاطتها.9التىالظروفبحكمأوارادتهابصحضسراء

الىوالسثوطالحضيضمنرفعتالتىالامبراطورةوهىلاوكيف

والعاطقةالجارفاليحببينشخصيتهافىجصعتأنهاثم،والجبروتالعرش

،والورعالتقوىوبينوالرذيلةالتردىبينثمالبالغة-القسوةوبينالجبشة

المالْجمعفىالجئمعحدالى؟حياناوصلالذىوالغنىالم!قعالفقربين

223,..cit347..!:لأكل .G Ostrogor

الثالثميخالهْيلعهدفىأنههنايضيفوهو

.ثيودوراعهدعلىثيوكتيستوسكانكماالالعلىالحا!هوبرداسأصبع

801..348.Cam.. Med. Hist., .V IV, Part ,I p

187..934..C.W Privite Orton: Op. cit., .V ,I p
172..035..A.A Vasiliev: Hist. de'1 Empire Byzantine, .T ,I V
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،الجارفزوجهاحبو؟حياهاخلدهافريدةاسطورةحياتهاكانتوبذلمك

.جستنيانالامبراطور

لثالمالخياتهاالمبكرةالبدايةعطىعنْقربكتعرفأنبنايبدرلذلك

ذلك.بعدحياتهاعلىالمدىبعيدةأثارمن

أد!الامبراطورىالمرشاعتلافقبلجستنيانعبثأنيذكرى6روثمة

تلكأزقةفىزوجةعنلملبحثبالمقسطنطينيةوالبيوتالأحياءمختلفالىبه

)351(،،غاليةجوهرةانهاعلىدلتاهرأة"علىعثرالنهايةوفى،الأحياء

يشقغلقبرصيا3Acaciuأكاكَيوس)!بوهاكانالتىثيودوراهىتلك

سيد)ههنتهمنلقبهاشتقوقد352()القسطنطينيةلملعبالدببةبترويض

.)353((الاببة

.)355(جداوضيعأصلذاتوكانت،)354(م005فىثيودوراولمدت

،اب،الوسطىالعصورأورباتاريخ:زيادة.دترجمة:ف!ثر)351(

.47ص

C.W..352..34!.7.ذ Previte Orton: Op. cit., .V"، .p,187 Cam. Med
.C(.25ح! Diehl)0.5،2 naniri: Op. cit.!.،,125 A!.

:Vasilievءع!ص"أ Hist. de'1 Empire.. .T ,I .p ,172 .C Diehl: Hist. de

""ك!لآ47ْص،لأبالوسطى(لعصورلمورباناريخ:فشر

.004ص.2ب،...الاصبراطوريةاخمحلال:جيبوناكواركل)353(

.16ص،حستنيانامبرا!لورية:غفيماسمت.د)354(

22.،+..5.355 .L Brdhier. Vie el Mort

الامبراطوريةةاليوسفاحمدالقادرعبد.د

أكاكيوسابخةهىثيودوراكانت:نقولالاولمىنشأتهاعنال!مولتفصيل.68س

كوميتوهنبناتثلاثوفاتهعندترك،الخصراءللفرقةالمتوحضةالحيوانا!تصاسْى

وفاةعندعمرهامنالسابعةفىأكيرهنكانت،وأنسطاسياوثيودورامأفهس!

وقدوالفاقةْالعوزهنكبرىدرجةعلىكانتالتىأ!هنرعايةفىفا"صبحئ.والدهن

ولهتيمة.ألمتوفىزوجهاوظيفةيشغلأنالمفروضكانللذىالشضمنتزوبخت

نأالامفاضطرتآخرشخصتعيينعناسفرت6الخضشالفر!داخلفىدبرتلدسيسة

المسرحفىللاشتغالجميعااْرسلتهنلحمالزمنمنلمدةالمسرحفىخادهاثبناتهاتشغل

اليوسف:أحمدرالقا!عبد)الجمالْمىْاقدرعلىجميعاوكنكبرنعندما

اضمحلأل:جيبونادوارد،(بروكوب!ص)عن.68ص،البيزنطيةالامبراطورية

.(104ص2ب...،الامبراطورية
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النجاحوكان.(356)المسرحعليممثلةعملتالمبكرةعمرهاسنواتوفى

الشهرةتلكأن"ويقال،عظيماسرحيةكممثلةثيودورا؟حرزتهالذى

)357(،والقادمينللغادينلتبذلهاوانمافنيةلمهارةنتيجةتكنلمالمممرحية

مهارتهاانحصرتبل،الناىعلىتعزفو9تغنىأوترقصنيودوراتكنفملم

وكانت،البهلوانشخصيةانتحالفىوبرعت،ال!هزلىالتمثيلفنونفى

.)358(اللاذعةالمعبرةالنكاتسو!فىالخاطرسريعة

فىغايةصورفىفيهابرزتالتىالمسرحياتمنالعديدمئلتولقد

حفلأتهافىبحماقاتهاالقسطنطينيةفىاشتهرتوقد،والوقاحةالجرأة

اليهاأشارذلكوعلى.)935(وهحبيهاعشاقهاوبتعدد،المسرحية

وكثرةالرحلةكثرةعركتهاأيضا036()،وعاهرةهمثلة"كانتبأنها(فشر)

بمهمتهاتلصقالتىالصفاتمنصفةكلكشخصهافىجمعتحتى،ءالشف

(.11')الناسنفوساهنهتشممْزهماوتجاربها

بالمغاهراتالمليئةبحياتها"معاصريهااستنكارأثارتوبذلك

)363(الاباحيةمنشىءعلىشبتفقدذلكفىغرابةولا362()"الفاضحة

)364(،متساهلةأملابواسطهتنشأتهابحكموكذلك،بهاالمحيطالجوبحكم

.(دييل)تعبيرحدعلى

تعتبرهكانتالذى-الجمالمنكبيراق!راثيودوراالطبيعةوهبت

.C Diehl), .L Brehier: Vieet).25.356عن.Cam. Med. Hist. .V IL p
23..Mortde Byzance, p

86ْ!،السابقالمرجع:البوسفإْحمدالقادكأعبد)257؟

عبد،104-،3-00001الاصبراطوريةاضمحلال:جببونادوارد)358(

الحمفحةْنفسالسابقالما!جع.اليوسفأحمدالقادر

.Diehl)..A.A Vasiliev:)p933.,25.عاضا.Cam. Med. Hist. .V,11 p

172,.cit.,p

+47ص،I!،الوسطىالعصورأورباتاريخ:فمثر)036(

والصفحةْالمرجعنفصر:فثس361()

23..362..C Diehl: Hist. de 'I Empire Byzantine, p

36()r15\!،\!،الروم:رستماسد.

(Diehl)25.364عن.Cam. Med. Hist. .V،)1 p
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امتدحهالذىوالذكاءالظرفجانبالى-)365(لنفوذهاالضماناتأكبر

العالمتفوقكانتأنها":بقوله(JohnLydus)المعاصرينالكتابأحد

أثارتثموسحرتهاالقسطنطينيةشفلت!أنهاحتى.)366("ذكاءباصه

بهاالتقوااذاالعاصمةسكانفكان)367(،العارعليهاوجرتاستنكارها

ملاهستهامنخوفاطريقهمغيرواأوعنهاابتعدواالمدينةشوارعفى

.)368(بهاوالتلوث

المستقق،امبراطورة"عنالمخزيةالتفاصيلتلكغالبيةا"نوالواقع

الذىبروكوبيوسعنصدرتلأنهاالشديدالتحفظمنبشءتتقبلوأنبدلا

)936(!سعتهماويلوثوثيودوراجستنيانبهلميحطم،السرىالتاريخ"كتب

.037()والحقيقةالافتراءبينالتمييزمعهايصعبومؤثرةقويةبطريقةوذلمك

وجرحورويةتبصربدونشهادتهتقبللامغرضراوبروكوبيوسيعتبروبذلك

مضىفبعد)372(طيشهابعدترصنتثيودوراق1وخاصة.)371(وتعديل

86..365.Diehl: Theodora... P

عنايتهاسببهوذلمككانوربما

أوقاتفىنومهااْطالتساحرامستريحابوجههالححتفظفلكىبجمالهاْالرقيقةالمستمره

الحماماتاْخذتبشرتهاونضارةلمعانعلىتحافظولكى،تنتهىلاالتىالثيلوله

:Diehl.)85..الراحأهنطويلةبساعاتوأتبعتهـاالمتكررة Theodora...,)p

27ْص،البيزنطيةالدولمةتاريخ:توفيقكمالعمر.د)366(

(DiehlFiguresByzantines)ْ172.367عى..A.A Vasiliev: Op. cit., p

.(Diehl)25عئ.Cain.Med. Hist., .V II, p

(i"أProco)--172.68كا..A .A Vasiliev : 6) : ..4 p؟

(HistoriaArcana)عن6190ْصْ،2%الروم:رستمْأسد

1ْ4ْص،2%ضمحلالَا:نبوجبردادوا

25..936..A.A Vasiliev: Ibid., .p,172 .G Ostrogorsky: Op. cit., p

96ْ1ص1!،ملروا:رستمسدأ

187..cit..V ,I p!037.+ه:.ث .C .W Previte Ort

امبراطورية:غنيماسمت.د،916ص1!،الروم:رستما"سد)371(

LsProcopiusأنوالواقع16ص،جستنيان of Ceasareaعصرمؤرضىأبرزمنن

العديدةالحروبفىشاركلذلك،بلزاريوسالعظيمللقائدسكرتيراكان،جستنيان

كتبسبعةحوالىفىالحروبتلكعنتقريراوكتب،والفوسوالقوطالوندالضد

التاريخأيضاكتبوقد.vatظهرتمجلداتنمانيةاليهااضافنمم551سنةحتى

مشهورادانمايكنلمبروكوبيوصأنوالواقع.وثيودوراجستنيانفيهذمالذىالسرى
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الزمنمنلفترةثيودورااختفتشبابهاهنالآولالجزءفيالعاصفةالسنوات

.)373(سنواتعدةفيهااستقرتالتىافريقيةالبىوتوجهتالعاصمةعن

Hecoboliusمحظيةو(صبحتالمسرحثيودوراهجرتفقد

رافققهليبيافىبرقةعلىحاكماعينوعندماالصورىEcebolisْأو

الخنيدةلاتلكبوليسايكونبذماسرعانولكن.الموبقاتلتشاركههناكالى

الضائقةبهاواشتدتمعهطويلاعشرتهاتدمفلم"الخائنةالنفقةاوكثيرة

هجربعدالاسكندريةفبىجسمهابمفاتنالعيشكسبالىفاضطرتوالكَرب

.)374(لهابخيبها

الموتوفيزيتيينالدينيينبالرؤساءقربعنالاسكندريةفىاحتكتولقد

عادتوالذين-الدينيةالحياةفىالتفصيلمنبشىءشناولهماوهو-

شوهدتثم.ا!طهرحياةوالى،؟كثرالمسيحيةالىتأئيرهموتحتبذضلهم

)375(عقل6وأنضجالقسطنطينيةالىبعدهاعادتومنها،أنطاكيةفىذلكبعد

)376(المسرحتركتانهابلقبلمنكانتالتىالتفيفةالممثلةتعدفلم

)377(!والشرفوالكرامةالنفسعزةمنجدي!بثوبمتدثرةعادت"و

.)378(جستنيانقلبغزتعندلْذ

نوعه؟منالطريفالغزوذلكحقيقةهاولكاط

الىفيهايميلكانفقد،الحروبعنتاريخهفىأوالمبانىعلىكتاباتهفىبالموضوعية

تعتبرأعمالهكا!أنالا.ماكرامؤلفاكان،السرىتاريخهفىبينما،ا"كثرالمدح

و،على،وعرضهاتقديمهاقةوطربأ"سلوبهاناحيةمنوكذلككمصادرهائلةقيمةذات

:G.Ostrogorsky.)25-24.مرصوقةصكانةذحتلذلبا Op. cit.,pp)
619ْص1!،الروم:ر!دطتمأسد)372(

172..373..A.A Vasiliev: Hist. de '] Empire... .T ,I p

أحمدالقادرعبد،304ص؟3!...اضمحلال:جيبونادوارد)374(

،68صالبيزنطيةالامبراطورية:اليوسمف

187..C..W Previte Orton: Op. cit. .V ,I p

(Diehl)25.75عن.Cam. Med. Hist.: .V،11 p؟
172.05،.376..A.A Vasiliev: Op. cit

377.؟Op.cit.،.كل.125 .G Zananiri

24,.378.Cam. Med. Hist. .V،)1 .p,25 .C Diehl: Hist. de'1Empire, p
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القسطنطينيةالىسنواتعدةبعدعادتثيودورا(نيذكررأىثمة

بغزلمنهمكَةمنهاالدينيةسيماولاالعامةبالقضايامهتمةمتزنةمتعقلة"

هذافىدخولهاقبليعرفهالمجستنيانن9والفراغساعاتفىالصوف

جدابهتاثرحيث-بجمالهاجستنيانعجب9و.1VY()حياتهاهنالدور

تزوجثمبطريقهمنهاوجعلالقصرالىفنقلها!-قلبهتغزووجعلها

.)038("منها

مفت!علةمؤثراتأيةوبدونبهاتامأقتناععنتزوجهاجستنيانينأى

جانبها.من

بهاقاهتهتقنةتمثيليةالىالغزوذلكقصة(جيبون)يرجعبينما

فقرهاأيامأتسىمنيومفى"يقولحيث.الفنهذافىالبارعةنيودورا

شبحا،الوهملهاصور\و،النائميرىفيماثيودورارأتسمعتهاوسوء

ووعيا،قوىهلكقرينة!كونأنلهامقدرأنههوسارانبأهؤكدااليهاهمس

القسطنطينيةالىبفلاجونيامنعادتوجلالعظمةمنينتظرهابمامنها

علىواستعانتولياقةحشمةكثر9شخصية،بارعةممثلةوكأنهاواصطثعت

والعزلةالعفةبحياةوتظاهرت،الصوفغزلوهو،محمودبعملعوزهاسد

النبيل،ال!دفةبمحضو6،الدهاءمنش!ءمعجمالهااجتذبماوسرعان

.)381("وسحرهجعشنيان

فقد،="كثرالأولالرأىتأيالدالىنميلكؤاواقءالأهركانومهما

وذلكثيودورامنزواجهطريقاعترضتالتىالعقباتكلعلىجستنيانتغلب

حتىبترقبهثم)382(ناحيةمنلخدمتهالقانون1بتغييرجستينعمهباقناع

.916صا!،الروم:رستمأسد)937(

172,.A..A Vasiliev: Hist. de 'IEmpire, .T.، p

911ْص1!،الروم:رستمأ-سد)038(
172..A.A.Vasiliev: Ibid. p

4ْ3صهـ2الرومانيةَْالاءبراطوريةاضمحلأل:جيبونادوارد)381(

لتزيدالدثلءنشيئاجانبهامنساقتلهيودوراأن"بقولهذلكبعداسترسلاتبل

"ْالبشربنىلأحطومدرارااصرافاأباحتهقدكانتصااكثبِمتاعقيمةهـن

C.W.,382.,187السابقالمرجع:جيبوناددارد Previte Orton: Op. cit., .V I

،96ص،البيزنطيةبراطوريةالا!:اليوسفالقادرعبد،404ص3!

627.".،)7491(26The Encyclopedia American, volume
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لموبيكينااوفاتة

فجيلانشياأمه

.)383(أحزانها

.I up: cinaبم

Vigilantia

لدهوعوباحتقاره،الأولجستينعمهزوجة

وطأةتحتانهارتصاسرعانالتى

ثيودورااستخدمتمبا!ثرةمنهالمزواجهالسايقةالمرحلةتلكوفى

القدرةءتمالىحبهافىيأسهدفعه"حتىجستندانعلىالكبيرنفوذها

لقبعلىلهاوحصلالثرواتعلبهافآغدقالخليلةتلكتطلبهشىءرفضعلى

ْ(384)بطريقه Patricianقلبغزوفىثيودورانجحتوبذلمك

.)386(جستبناذعانبفضلوذلكم533فىفتزوجها.)385(جستنيان

آغسطسفىاياهشاركتهالامبواطورىالعرشجستنياناعتلىوعندما

الآييدهتافاتالهيبودرومفىجوارهالىتقفوهىوتلقت)387(,537

فان"ثيودوراتزوجق!جستنيانكانواذا)388(ْالشعبمنوالترهـيب

منلاالزيجةتلكلمعارضةصوتأىارتفاععدممنيعجب،بكأوكوبيوسى)

لتأ!يةت!إ!واعندماالممص!اشينمنولاالعسكريينالقادةمنولاال!ينرجال

لهاتتعالىكانتالجماهيرهتافاتفانهذامنوالأعجبلثاْالولاءيمين

الجماهير1شغفبروكوبيوسيعزىهنا."لهاعبيداأنفسهممعتبرين

بهاأعجبالذىالشعب!مفوفمنفهىاَخرمعنايخحملكانأنهالىبثيودورا

)+(اليهالاحسانوفىتس!يتهفىاعجابأيما

)938(،البيزنطيةالامبراطوريةحكمفى!ثريكةثيودوراأضبحتوبذلك

والصفحةْال!مهابقالمرجعنفس:جببونادوارد)383(

(Diehl)84.!11."25عن.Cam. Med. Hist. V؟
.385.,.C Diehl : Hist. de '] Empire Byzantine, .p ,24 Cam. Med. Hist

187..cit.,.V ,I p!.:5ول.V IT, .p ,25 .C .W Previte Ort

Previte Orton!س.*.،(Diehl)25.86.عن.Cam. Med. Hist. .V+11 p؟

0187.Ibid..V ،1 p

25..87.Diehl: Cam. Med. Hist. .V،11 p؟

69ْص،البيزنطبةالاصبراطوتية:اليوسفأحمدالقادرعبد)388(

خء69ْ!ر،البيزنطيةبراطوريةالاول:اليوسفأحمدالقادرعبددْ)*(

s551ء35لما

143..5.+ iehl: Hist. de '] Empire... .p,24 Diehl: Theodora,؟؟p
،7؟ص-،\!،الوس!اىالعحمورأورباتاريخ،زيادةدْترجمة:!لدش

%نطية.الحبا!ولةاتاكأيخ:فيقتهِكمال?916،1!!،\%.الروم:كأستمأصد

71ْص،جستنيانربةب!اح!4ا.غنيماسمتدْ.72صر

http://www.al-maktabeh.com



-86-

.)093("الامبراطوريةعلىالسيادةفىمستقلاهتكافئا!ثريكا"

مسلكأصبحمسلكهافان،ثيودوراحياةفىالهامال!ورهذاوببداية

.)193(الدولةبشئونالمهتمةالصالحةالوفيةوالامبراطورةالوفيةالزوجة

علىالملقاةبالمسئوليةشعرتأنبعدY(93)"فيهاعيبلاحياةفعاشت!

انهابل)393(ْوالدولةالعرشسبيلفىزوجهامعفتعاونت،عاتقها

و،ننفسهالاهبراطورعلى؟قوىتأثيرذات-م548وفاتهاحتى-كانت

ظهرتوقد)493(ْزوجهانفوذأحيانايفوقكانالامبراطوريةعلىنفوذها

التوظيفوخاصةالادارةمثلالدولةشئونمنكثيرفىجليةواضحةبصماتها

الدينيةالشئونجانبالىهذاوالدبلوماسيةوالسياسةوالانفاق

أجزاءالىالأخيرينالجانبين!نالحديثنرجىءوسوف،)593(والقانونية

الدولةفى!ثىءكلعلىيدهاثيودوراوضعتوبذلك.البحثهذاهنأخرى

.L(793)عاوعشريناحدىأو،)693(عاماعشرينصدة

893()الهامةالأصوركلفىلزوجهاالنشيطةالمساعدةهىثيودوراكانت

التىبالاحترامالجديرةزوجته"وآراءبنصائحفخورانفسهجستنيانوكان

فرض"أنهيضيفوهو4ْ5صهـ2،اضمرلالَْ:جيبونادواردْ)(93

الشرقدنياوخرت.صعاوثيودورالجستنيانالولاءيمينتا"ديةالولاياتحكامعلى

"ْوحظهااكاكيوسابنهعبقريةآصامراكعة

1،+.،.193..C Diehl: Theodora..., pp.,144,147.A.A Vasiliev: Op. cit

،172.09

.72ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالعمر.ا!

23..2..L Brehier: Vie et Mort... pهِ؟
3()9r619ْص1!،ا!روم:رستمأسد

143,.493..C Diehl: Hist. de 'I Empire... .p,24 Diehl: Theodora, p
.A .A Vasiliev : Hist. de 'I Empire..., .T ,I .p ,172 .C .W Picvite

187..p؟ا.Orton: Op. cit. V

71ْص.جستنياناصبراطورية:غنبماسهت

593.:!،اح17 Diehl: Hist. de 'I Empire, .p ,25 .C .W Previte Orton

188-187..pp

(.Diehl)693..25عن.Cam. Med. Hist. .V II, p
143..793.Diehl: Theodora..., p

(Diehl)261.893عز.Diehl: Theodora, .p ,143 Cam. Med. Hist. .V II, p
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ذاتولةالشئونفىباسمراريس!شيرهاكانلذا.)993("لهاللهأعطاها

حلاوةالأكَثرفاتنته"يسميهاأنلهويحلوالعظمىالأهمية

(045)ْ""his weetest charm - son charme le plus douxهىوكانت

تقولفارسصلكخسرووزيوالىكتبتفقدعلناْبذلكتباهىالوقتنفسفى

.)104("استشارتىبدونشىءعلىيصممولايعؤملاالامبراطوران"

Paulالشاعركاناذاأنهوالحقيقة Le Silentiaireالىأشارقد

بعدجستذب،!الىكتبهاالتىالشعريةالقطعةفىالتملقمنبشىءثيودورا

)204(!العاقلةالممتازةالجميلةالملكة"،بقولهسنةعشرةبخمس!"وةاتها

الحسنةسواءصفاتهااحصاءفىسهمت6قدوالمراجعالمصادرغالبيةفاق

مستنيوةعقليةذاتحازمة،نشطة،عظيمةطموحةكانتفقدءالسيفةأو

بروحتتمتعكانت،الرجالثباتيشبهوثباتقويينوتصميمارادةوذات

()304زوجهامنكثر9ومنصفةعادلةكانتانهابلوواضحةماهرةسياسية

بعضجانبالى،)404(والظهوروالأبهةالبذختحبكانتأخرىجهةوهن

الشراسة:هثلبالعرشلتحتفظبهاتحلتأنهاقيلالدىالسيئةالصفات

الى،والكبرياءوالغطرسةوالمكروالخداعوالشلطالمالوحبوالجشع

عاطففةكانتوبذلمك.)504(تكرههنتجاهوالعنادالقسوةجانب

حتىقويةدائماوكانت.)604(تكرهومنتحبما!تجاهالغضبسريعة

فىالشجاعةروحعنهؤقتاالتنازلالىالأحيانبعضفىتضطركانتعندما

.)704(قوةا!ثروالمؤثراتالظروفمواجهة

:Diehl.26ص../،i"6ء Ibid., .p,144 Cam. Med. Hist. .V،)1 p

Diehl.حعاْ.. : Histoire de 'I Emp26عىن.صأ.Cam.Med. Hist. .V،11 p

23.".

154..Diehl: Theodora..., p

143,.Diehl: Theodora, p

26,.C.Diehl: Hist. de 'I Empire..., .p,24 Cam. Med. Hist. .V,11 p

.Cam،1.ء.82 Med. Hist. .V TV, Part

09.86,85,.L.Brdhier: Vie et ,...troM .p,23 Diehl: Theodora, pp

88-87,85,.Diehl: Hist. de 'I Empire..., .p,24 Diehl: Theodora, pp

98,..مم!+،.26.0 ,09 ,014 ,144 ,155 Cam. Med. Hist

(.Diehl)26عن.Cam.Med. Hist., .V،1، p

:Diehl.26عن Theodora..., .p,146 Cam. Med. Hist. .V،11 p

.(Diehl)

.993

004

104.

20.4

0304

"404

3.04

.604

7،4
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وعرفتالمخازىألافا!سهاحولحيكتالتىالمرأةتلكأنقيلوقد

فضلاالنبلهنكَبيرجانبعلىأذهاعلىبرهنت،الانتقاموحبالنزوةبعنف

.)804(والحنانوالسياسةوالشجاعةوالذكاءالجمالمنبها!صفتعصا

)904("نعمةهح!ثةكانتثيودورايني!(ديبل)يضيفكلهذلكوفوق

العرشاعتلائهابعدمرها9اليهألماوبينالأولىنشأتهابينفشتان

فينطى.لبا

التى،الصئا!تلهبعضقربعنلنايوضحدقيقوصفوثمة

بالغربماحقيقة،حولهاهنمعالتعاملفىأسلوبهالمناويبرزثيودورا

شخصيتهاذواحىمضأذهانناالىقوبلمكنهلهاأوصافهبعضفى(جيبون)

مدخصهمايقولحيثالبالغةوالقسوةالمالجمعفىوالشرهالغطرسةوخاصة

اذاحتى،الانتظارغرفةبهمتزدحمكانتالدولمةفىالشخصياتكبارأن"

عانوا.ثيودوراقدهىوتقبيلالدخولفى،مملاتظاروبعدأخيرالهمأذن

الطيش)منأوالامبراطورةفىالصامتةالغطرسةمن-لهايطيبهاوفق-

الفظيبمالشرهفىلهاالعذرالتماسأهكنوربما(الهزليةإهثلةافىالفاجر

بعدهلهايبقىلنحيثزوجهاموتهنلخشيتها،كبيرةثروةجمعفى

تركتفقدقسوتهاعئأمالمهماْثالثلاهران6وهما،العرشأوالدمارالا

،يراقبونالعديدونجواسيسهاكانفقد.تصحىلاوصمةثيودوراذكَرىعلى

الامبراطورةسيدتهمتسىنظرةأيةا"وعملأىء!بالمغحماسفىويبلغون

يمكنلاالتىالخاصةسجونهاغياهبفىكانواأيايتهمونهمبمنفزجبأذى

بنفسها!شهدكانت(المرأةالطاغية)أنشيعوا3،العدالةيدالبهاتصلأن

الرحمةتستشعرو6الضراعةبصوتتحسأندونالسياط"وبالخاذوقتعذيبهم

لآخرينأبيححينعلى،الصجنأعماقفىالمنكودينضحاياهابعضهلكوقد

حيةشواهدالحياةالىبالخروحثرواتهميموعقولهمو9طرافهم1انفإبعد

أذته!ْأوفيهمارتابتقدكانتمنأ"طفالالىعادةامتدالذى،انققاصهاعلى

بالاعدامعليهبالحكمشودوراتنطقالذىالأسقفيوالسناتوعضووكان

بتهديدونشاطههمتههىتستثيرفيهموثوقرسولالىيسلم،النفىأو

47.ص،هـا،الوسطىالعصورأورباتاريخ:زيادة.دترحمة:فشر)804(

23..904..C Diehl: Hist. de ']Empire, p
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انالحمكعنجلدكلميسلخن،يموتلاالذىبالحىأقسملسانهابهيجرى

.)041(،أوامرىتنفيذفىأخفقت

جانباشفلتالتىالدولةلادارةبالنسبةبارزادوراثيودورالمبتلمقد

بالنسبةأهميةالأكثرالمظاهرأحدمثلتوالتىم535تنظيماتفىهاما

الكنيسةفىوكذلكالدولةفىضىءكلنظ!متولقد.)411(جستنيانلعصر

.)412(الخاصومنهجهابطريقتها

فكانت.41()3الموظفينبعضاختيارفيكبيرانفوذالمهاوكان

(ENE)لرغبتهاوفقاوالقواد،الوزراء،والبطارقةالباباواتوتعزلتعين

جستنيانرغباتتعارضأناللازممنأنهترىكانتعندماحتىخوفدون

.)415(جهرا

امتازتوقد)416(برعايتهاوتشملهابالاصلاحاتتوحىدائماوكانت

ميلالديهاكانواذا(ENV)للسياسةثفهمهابحسنكامبراطورةثيودورا

شئوتتصريففىواليقظةالحذرشديدةكانتفانها41()8لملسلطةجاهحا

.)941(المملكة

النواحىمنكفيرفىوه!ص-!قلامطلقامصباسيانفوذالثيودوراكان

)421(القوةفىغايةعاهةالدولةسياسةعلىنفوذهاوكان42()ْالسياسية

-604ص،2!،...الامبراطوريةاضمحلال:جيبونادوارد)041(

144-143..C.Diehl: Theodora... pp

Diehl : Theodora..., .p ,146 Cam. Med. Hist. .V ,11 .p 5َ2

(Diehl)

628,.TheEncyclopedia Americana, Vol.,26 p

146..Diehl: Theodora, p

(.Diehl)26من.Cam.Med. Hist., .V,11 p

(Diehl)26ء-ن.Cam.Med. Hist. .V.)1 p

4(\)v72ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالءهر.

156-154..Diehl: Theodora, pp

153..Diehl: Ibid., p

(Diehl)25عن.Cam.Med. Hist., .V,11 p
009.Theodora,p:ألاحDi

411.

412.

0413

ةء.14

415.

416.

.184

.941

0042

01؟ث
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بعضفىزوجهانفوذ!نأعظميكئلماذا،مساويانفوذهاكَانولقد

كسياسيةثيودورابأنالقولالىبروكوبيوسذلكدفعوربما.)422(الأحياق

الدولمةشئونعلىو(ثرتالضعيفزوجهاعلىسيطرت،!ثريفةغير

8)423(السياسية

،شىءكلفىالأخيرةالكلص"لمهايكونبانتطالبدائماثيودوراكانت

شئونتصريففىسياستهان9ا"ثبتتولقد.(EYE)ذلكفىتنجحوكانت

مصرفىوبمعيشتها.425()زوجهاسياسةمنأفضلكانتالامبراطورية

)426(.زوجهامنأكثرالرومانىالعالمعنواسعةخلفيةلديهاكانوسوريا

حكمفىالبارزالحادذكاؤهااكتشفقدأنهدييلتعبيرحدوعلى

التىتلكعنللدولمةالحقيقيةللمصالحملاءمةأكثربسياسةوأوصت،الشرق

كاملة،باذجازهاتحلمكانتالتىلسياشهاقدرلونه6وبالمفعلمتبعةكانت

البيزثطيةالامبراطوريةبجعلهانفسهالتاريخمجرىلغيرتلاالكافىالوقت

قوةأكثرالامبراطوريةتلكلأصبحتثم)427(،للتاريخالحقيقىالمجرىهى

.(24)8وصلابة

فقد،اعيضاجدارتهاثيودوراأثبتتفقدالدبلوماسيةالنواحىفىا!ما

Diehlْ2..2643عى Cam. Med. Hist. .V,11 p
628..423.The Encyclopedia Americana, Vol.,26 p

26..424.Diehl: Theodora..., .p,146 Cam. Med. Hist. .V,11 p

.73ص،اليبزنطيةالدولةختارب:توفيقكمالعمر)425(

188,187,.6..C.W Previte Orton: Op. cit.،07،1 pp4؟
عنفهمتاليونانيةالقبرصيةثيودورااْنيبدو!:بقولهذلكفشروضحوقد

ادْعنهيفهمانالثقافةاللاتينىزوجهااستطاعمماأحسنوصقتضياتهالسياصىالوضع

!قدارالىترتكز-الجغرافىوضعهافى-الشرقيةالامبراطوريةقوةأقأدركت

وأنه،ومصروسورياالصغرىآسيامواردعلىالسيطرةمنلهايكوناْنتستطيعما

وأهلهالأناضولفقدانعنالفتوحتلكتعوضفلن،الغربفىالفتوحمنلهااتفقصفما

ترجمة:فشر).والرجالالمالمنوثروتهاوسورياالزراعيةومحاصيلهاومصر

(.o"ص،هـا،الوسطىالعصورا!ورباتاريخ:زدادة.د

144..427.Diehl: Theodora,,,, p

(Diehl)27.428عن.Cam. Med. Hist. .V،11 p
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لهاولاءهمليقد!واجاهديناليهايسعونالأجانبوالملوكالسفراءكان

نفسهجستنيانوكان.الاهبراطوررضاءجانبالىرضاهاوليكسبوا

.)942(هشورتهاأخذبعدالادبلوهاسياقرارايتخذلا

الذبنهؤلاءأما،الأجانبالملوكهعمبا!ثرةثيودوراتراسلتوقدهذا

الشديدوميلهاخيلائهاخاطرطيبء،نهـتحوافقدعطفهاكسبأرادوا

الجميعمعالسريةفىغايةدبلوهاسيةعلىحافظتولقد،43()ْللسلطه

بالنسةالخارجفىوكذلكالداخلفىالاهبراطورزوجهارأسهموع!ى

.(134)لقناصلواقللصششارب

محاربةفىجستنيانفكرعندماأنهنذكرأنذلكعل!لتدليلويكفى

الذىهو،Pierreالبيزنطىالسفيركانءهلكهموتحطيمايطالي!افىالقوط

الموظفينمنالسفترهذاوكانالبربرىللملكالامبراطورىالانذاربحملكلف

ملكأنحتىجداغامضةالمراسلاتكانتولقد،لثيودوراجداالمتحمسين

أهدافتحقيقالىتتوقكانتثيودوراأنالىأشاروارافناوبلأطالقوط

زوجهابواسطةريمياتكونتالتىوالنواياالأهدافتلكغيرأخرىونوايا

.)432(جستنيان

الأمجادوفىالعسكريةالانتصاراتفىجستنياقفيودوراشاركتكذلك

)433(ْلعصرهالمزدهرة

الوقتنفسفىوغيرتهازوجهاعلىثيودورانفوذصىعليولملتدليل

موقفهابالتفصيلنذكرككلالبيزنطيةالدولةتماسكوعلىمصلحتهعلى

نيكا.ثورةمنالمشرف

اتخاذفىمتردداكانأنهالامثابرامجداكانجستنيانأنفالمعروف

وجودلولاجسيمةلأخطارهرةمنأكثريعرضهكادالذىالأمر،قراراته

(Diehl)26.942عن.Cam. Med. Hist. .V II, p

153..043.Diehl: Ibid., p

153.،4..1 Diehl: Ibid., p
0154.432.Diehl: Ibid.,.. p

26,.433.Diehl: Ibid., .p,145 Cam. Med. Hist. .V،)، p
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فىالنقصذلكسدعلىعصلمتالتىوهىجانبهالىثيودوراالامبراطورة

5)434(الأحيانمنكثير

قوبلفقد)435(لجستنيانبالنسبةحرجاشتاءا533Aشتاءكان

تلك.43()6دكاعرشهوتدكبهتطيحكادتعارصةبثورةعهدهمستهلفى

نيقا()النصربثورةعرفاشذىالمسلحالعصياقنلكأوالثورة

جوانبعلىالدقيقوللتعرف(VA)،اسحق"ومعناها(ENV)باليونانية

.الوراءالىقليلانعودا"نبنايجدرالثورةتلك

4ا"romعالهيبودرومكان Hippفيادئيسىالميدانو6السيوكأو

ويفصل.)943(العاصمةأهالىلتجميعالمفضلالمكانهوالقسطنطينية

امبراطوراعتلاءعندأنه:قولهفىالهيبودرومأهميةعنالكلام(بيور!)

موافقتهمالعاصمةأهالىواظهارللامبراطورالهتاففيهيتمكانللعرشجدبد

منالاهبراطوروقراراتأعمالنقدالأهالمىيستطيعكذلك،تعدلنهعلى

كما،الشعبيةالعديمىبالوزراءبالاطاحةالمناداةجانبالى،الهيبودروم

صصرحاخرالمتالرومانىالتاريخخلالكثيرةفتراتفىالهيبودرومكان

ويعقب.)044(العرشزلزلتأوهزتالتىوالثوراتالسياسيةللمظاهرات

الحكومةفىحلالهيبودرومأنيقالأنالممكنمن"أنهبقولهذلكعلىبيورى

17ْص،البيزنطيةالدولةختارب:توفيقا!كماعمر)434(

وعلىم532فىكاننيكاشغبأنوالمراجعالمصادرغالبيةتشيربينما435()

4:الحصرلاالمثالسبيل ْA. Vasiliev : : Op. cit. .T ,1 .p ,502 .G Zananiri

.Hist،...مح!.ه,126 de 'I Eti

96صءالبيزنطيةالامبراطورية:اليوسفأحمدالقادرعبد

نالحجد.413ص،2!...اضمحلال:جيبونادوارد

252(..LarousseEncyclopedia of Ancient and Medieval History,)p
م533-532شتاءفىكافتالثورةتلكانالىيشير

402.436..A.A Vasiliev: Hist. de'1Empire... .T.1 p

.017ص،ا!،الروم::ستمأسد

.017ص1!،الروم:رستمأسد)437(

.416ص،2!،...انيةالروهالا!براطوريةاضمحلال:جيبونادوارد)438(

402,.943..A.A Vasiliev: Hist. de `] Empire..., .T,1 p

86..044..J .B Bury: Later Roman Empire, .V,1 p

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


39-

اليونانىالعهدفىالدولةللمدينةالشعبىالمجلصىهحلالأوتوقراطية

.44()1"القديم

الخيل-سباقميدانأيضاالمسمى-الهيبودروماحتلقرونعدةفمنذ

ا!نشأتقدالبيزنطيةالسباقحلباتوكانت.العامةالحياةفىهامامكانا

()442(م211-191)سفروسسبتمدوسالامبراطوربواسطةم591منذ

الناسكانحيث،العجابْمنالميداننلكأصبحالقسطنطينيةولأسبس

تستحقالتىالمظاهرتلكفىللمشاركةالاهبراطورحضورفىيجتمعون

44(3ْ)البيزنطيةالحياةأسساحدىكونتوالتىالمشاهدة

تلقىفىوخاصةالسياسيةالسباقميدانأهميةجانبالىأنهوالراجح

؟هميةلهكانت،)444(اختيارهعلىالتصديقهتافاتجديدامبرطورأى

بينالمصارعةحلقاتفيهتقامكانتحيثالتسليةوهىأيضااجتماعية

تلكهحلحلتا!نتلبثولم.)445(المصارعينوبينالمفترسةالحيوانات

تجذبكانتالتىالمركبةالعجلاتمبارياتهى،دمويةلاقلعروض،الحلقات

أصلمنغالباالعجلأتتلكسائقىكانفقدالفخمةبعروضهاأساساالانتباه

وكانوا.السباقهنهالْلةثرواتيربحونأحياناكانواولكنهم.متواضع

هغطاةسيقانهموكانت6كمامبدونسترةمرتدينواقفينالعجلاتيسوقون

بالغة.بحماسةعروضهميؤدونوكانوا-السيقانعصاباتأى-بالرانات

،)446(هوتهمبعدتماثيللهمآقيمتا"نبعضهموشعبيةشهرةهنبلغوقد

لذكراهم.تخليدا

المحببةالمناظرأكثرمنأصبحالعجلاتسباقأنيذكَررأىوثمة

.)447(المصارعةحلباتالكنيسةحرمتأنمنذالبيزنطيةللعاصمة

86..441..J.B Bury: Ibid., p

النهضةدار)،الوسطىالعصورفىأورباتاريخ:عاشورسعيددْ)442(

21ْص(7391،العرالعربية

G..443.،...ه.126 Zananiri: Hist. de'1Eglise Byzantine

.444 .A .A Vasiliev : Op.,...tic .T ,1 .p ,402 .J .B Bury : Later Roman

86..Empire,.V ,1 p

126.،.،.445..G Zananiri : Op. cit

126،4.p446.:أ"أ .G Zananiri

402..447..A.A Vasiliev: Hist. de 'I Empire..., .T p
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عادية،الغيربفخامتهاالسيركعهتوضاشتهرتفر؟أص!منيكنومه!ا

.)448(،مشاهدألفخمسينلاالىحيانا6وصلالمشاهدينعددأنحتى

،العامالراْىمننوعاالسيركجمهورصوتأصبحالسياسيةالناحيةومن

المكانالهيبودرومأصبح"آخروبمعنىلأضغط)944(أىبدوىللامةوصوتا

الىأحياناتصلوالتىبحريةالعامالر(ىتوضيحمنهيمكنالذىالوحيد

السركفىأحياناظهرالامبراطورأنحتى،للحكومةالأوامراعطاءدرجة

.)045(ومراسيمهلقراراتهالتفسيراتبعضللشعبليعطى

بحلةسائقيهماا-حدتميزعربتينبينمباراةنشالحهبدايةفىالسباقكان

الأخضرهمااضافيانلونانبعدفيماوأدخل،حمراءبأخرىوافانىبيضاء

فيهوتشتركمرةوعشرينخمسايتكررالسباقوكانالداكنوالأزرقالفاتح

يوجزهنا؟الا!لوانتلكتعنىهاذالكن.)451(الواحداليومفىعربةمائة

Gilbertداجرونجلبارتأ Dagron))الألموانتلكاليهترهزالذىالمعنى

ثمالسنةفصولمنفصلوبينلونكلبينتوافقالىقشالرأنهاذكرحين

الهامةالأربعةالطبيعةعناصرأحدالىوا"خيرا،التديمةالاَلمهةمنالهالى

التالمى:النحوعلىوذلك

.لأرضا-Venusفينوس-لربيعا-لأخضرا-1

.رلناا-Marsرسها-لصيفا-لأحمرا-3

402..448..A.A Vasiliev: Ibid., p

402..944...AA. Vasiliev: Ibid., p

(F..IOuspenski)045..502عن..A.A Vasiliev: Ibid., p

الهيبودرومفىالجماهيرتاْثيرمدىتبينجداومثيرهمميزةحادثةالىهنانشير

ثورةاندلعتانسطاسيوسالاهبراطورعهدففىنفسهْوالامبراطورالحكومةعلى

لامبراطوراختيارهمعنالارنوذكسأعلنسريعنهبوبعد،العاصمةفىصسلحة

ا"مرحيث،تاجبدون،مزعورا،الهببودرومفىانسطاسيوسظهرعندنذ،جديد

الناسرأىولما.للارلحوذكسوتنازلاتا!تيازاتعدةلعملصستعدانه،الحربنذير

المسلحة.الثورةوانتهتهدأواليايرثىالتىالحالةتلكعلىالامبراطور

502,.A..A Vasiliev: Ibid.,)p
:G.Zananiri.".ء.126 Op. cit

.041-904ص2!،الا!براطوريةاضمحلال:جيبونادوارد)451(
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Saturnوبنتون.1تورنسا-لخريفا-لأزرقا-2 on !tune

لبحر.ا

.(54.)2الهواء-Jupiterجوبيتر-الشتاء-لأبيضا-4

أربعة:رياضيةأحزابالىالعاصمةسكانمنالمشاهدونانقسموقد

أفرادهاوتكتلالأحزابهذهوانتظمت.والحمروالبيضوالزرقالخضر

الجيادو!ثراءالسائقينلتشجيعخاصاصندوقامنهالكلفأنشأواوتكاتكوا

.)453(بهاوالعفايةالسباقة

منوكانوابالمخضريسمواوأصبحواالحمرالىالخضرانضمثم

،بالزرقيسمواصبحوا6والبيضالىالزرقانضمكما،المونوميزييين

ويقال.)454(حزبينالىنفسهالبلاطانقسموبذلكالخضرثيودوراوأيدت

جاءواالخضروأن،للشعبالعلياالطبقاتمنالغالبفى!نواالزرقأن

صراعاالأحيانبعضفىبينهماالصراعأصبحبحيثالسفلىالحلبقاتمن

.)455(طبقيا

؟حدثوكيف؟نيكاشغبأسبابا-همهى!الكن

قدالمؤرخينبعضكانواذا،الشغبذلمكأسبابالواقعفىتعددت

نأذكر(فازيلييف)فانوالرلْيسىالأولالمقامفىالماليةبالأسبجعل

332..452.Gilbert Dagron: Naissance 'd une capitale, p

هأخوذةالأربعةالالوانكانتدا:يقولحينالمعنىنفمسمنجيبونيقتربهنا

الصيف،منالقانىالأحمر:الأربعةالسنةفصولمدارعلىالطبيعة!ظاهرختلف5من

الزاهىالأخضرثم،الخريفمنالكثيفةالظلالزرقة،الشتاءمنالناصعالثلجبياض

العناصريرجحتفممميروهو،الألوانهذهلاختيارأخرتأويلولحمة.الربيع!نالبهيج

.(041ص2!،اضمحلال:جيبون).الألوانعلى

.017صا!،الروم:رستمأسد453()

502..454..G Zananiri: Op.,...tic .p,126.A.A Vasiliev: Op. cit., .T,1 p

171-017ص،ا!،الروم:رستمأسد

عن..171ص،ا-،الروم:رستمأسد45()5

(deConstntinople!ولص!سأحا"ول.,Manojlovic)
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أشاب؟أبرزها)456("الجوانبثلاثية"كانتجستنيانضدالمعارضة

دينية.وثالثةسياسيةوأخرى،الحاكمةالأسرةأوبالسلارةمتعلقة

الامبراطورشقيقابناأننجدالعرشعلىالتنافسنأحيةفمن

o%-194)أنسط،سيوس Aالخضرتاييدعلىيعتمدانكانااللذان(م

بارتفطءالطبيعىحقهمامنحرماقدأنفسهمايعتبرانكانا،المونوفبزبتيين

4)العرشجستنيانثمجستين °)Vاضطهادلْار6الفينيةالناحيةومن

جانباالواحدةبالطبيةنادواالذينالمنوفيزيتيينللخضروجستنيانجستين

تجاهالمتزايدوالضيقالسياسيةالنواحىجانبالىهذا458()منهاكبيرا

تريبونيانطغى،فقدالدولةفىوالقضاءالادارةبيدهمومنإرتيشيينإالوزراء

وفرضالأموالابتزازفىوتعسفاالادارةفىالكبادوكىويوحناالقشا"فى

.)945(الباهظةالضرائب

نجتلكجستنياناحتفل-م532أى-حكَمهمنالخامسةالسنةففى

الخضرجانبمنالسخطصيحاتوكانت،ينايرمنتصففىوذلكالمناسبة

الىالساكنةبمهابتهالامبراطورواحتفظ.انقطاعدوقالألعابصافونعكر

وفى،عالبصوتوانطلقصبرهنفذوأخيرا،والعشرينالثانىالشوط

.)046("ورعاياهمليكبينيوماجرىحوارأغربفى،)هتقطعةعبارات

نتيجةظلممنتقاسيهعماللاهبراطورتعبرأنالخضراءالفرقةحاولتفقد

502.05،1،+..56..A.A Vasiliev: Op. citَد

502,"05.457..A.A Vasiliev: Ibid

171ص!1،لروما:رستمأسد

.73ص،البيزنطيةالل!ولةتاريخ:توفيقكمالعمر

126..458..A.A Vasiliev: Ibid., .p502 .G Zananiri: Op. cit., p

البيزنطية،الدولةتاريخ:توفيقكمالعر،1V1صا!،الروم:رستماْسد

.73صر،

126,.945..A.A Vasiliev: Ibid., .p,502 .G Zananiri: Ibid., p

628..Vol.,26 p,!ع!The Encyclopaedia Ameri

.73ص،الأبيؤنطيةالدولةتاريخ،توفيقكمالعمر

.414ص2!،..الا!برا!وريةْاضمحلال:جيبونادوارد)046(
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وكانت.)461(الزرقاءالفرقةمجصاباتقبلمنلهاتتعرضالتىللاضطهادات

الوزراءفاتهمواوالتواضعوالاعت!البالاحترامتتسمالبدايةفىشكاياهم

جستنيانلكن،)462(والنصرالعمربطولللأهبراطورودعوا،والجوربالمظلم

!الوقحاءالصوقة"أيها:منها!وصافبعدةونعتهململخضرالاهاناتيكيلأخذ

استعطافالخضركررئذعند،!المانويونأيها!السامريونأيها!اليهودأيها

أنفسنا،وفىأموالنافىأوذينالقد،أبرياءنحن"،فقراءنحنالامبراطور

.)463("ولوننااسمنابسببمضطهدوناننا..

الفرقةوجهتهاالتىالاستغاثةلصرخاتجستنياناستماعلعدمونظرا

قاتل،"مكلالامبراطورضدموجهةشتانمالىالاسترحامتحولالخضراء

هل!فيهمصرخالحانقالامبراطورأنحتى"كذاب،طاغية،جحش

الخضرواضطرغضباالزرقاءالفرقةاستشاطتئذعند؟؟حياتكَمتحتقرون

.)464(الانسحابالى

نصالمجرمينمنسبعةسيق،بالمخطرالمليئةالحرجةالآونةتلكوفى

خمسةاع!امتموفعلاالاعدامْساحةالىقتلبجوائمادينواالفرقتينأعضاء

علىأحياءوسقطاالباقيانالاثنا!علقحينماانقطعالمشنقةحبلأنغيرمنهم

سانتمنجاءواالذينالرهبانونقلهمالافلاتهماالجمهورفصفق.الأرض

بمعجزةشبه9كانتنجاتهمالأنالكنيسةمحرابالىقاربفىالمجاوركونون

خو7واالخضراءالفرقةمنأحدهمايكونأنالمصادفةومن.المعجزاتصن

بالتساوىأصابهماقدالظلمأنالفرقتينقادةرأىئذعند.الزرقاءالفرقة!ن

الئىالجهاتوهعاقبةالطرفينمنالمعتقلينسراحلاطلأقهدنةعقدالهذا

حنابالذاتخصواوقد)004(الفرقتالنأفرادمنقسمعلىبالاعدامحكمت

.7صْ،البيزنطيةالاهبراطورية:اليوسفا"حمدالقالرعبد)461(

(LAY)414ص3!..ْاضمحور:جيبرنادوارد.

أحمدالقادرعبدة415-414صالسابقالمرجع:جيبونادوارد)463(

7ْصْ،البيزنطيةالاءبراطورية:اليوسف

اليوسف:القادرعبد،ENOص،السابقالمرجع:%ببوندا؟ادو4641(

.07ص،البيزنطيةبراطوريةالا!

اليوسف:أحمدالقادرعبد.415ص،السابقالمرجعجيبونادوارد)465(

7ْصْالسابقالمرجع
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العقوباتاصدارفىلمئراسته-محكمتهاورئيسالمدينةحاكم-الكبادوكى

.)466(التعسفية

الخضرهنكلعضدهالعاصمةفىشعبىمسلحعصيانشبوبذلك

المدي!العمر"هالوفةالغيرصيحتهمالهيودرومفىوترددت)467(والزرق

(.8VI)"الرحماءوالخضرللزرق

وقتلالشغبلتيارتصدىالذىالحاكمقصرالفورعلىالثوارأحرق

وفتحت،العامةالحماماتوهدهتالمبانىوهوجمت،حرسهوأفرادموظفوه

سانتكنيسةالىالحرائقوامتدت،الخزائنونهبت،عنوةالسجونأبواب

النيرانالتهمتكما،القصرمنجزءوالى،لمهاالمجاورةوالميادينصوفى

كافةفىاشتعلتامْقالحرانبل..المرضىهنفيهكانبمنكبيرمستشفى

الجانبنحوالهربالىالقسطنطينيةأهالمىأغلباضطرحشي،المدينةأنحاء

"اسحق!،أو،نيكا!هىالثوارغدالسركلمةوكانت.)946(الآسيوى

.047-()"النصر*أو

بأخلائه،نفسههوليعترفالسباقميدانالىجستنياناتجهثذعند

توكيداته،فىيثقوالمولكنهملفضلهالعارفينالشاكَرينرعاياهندموليتقبل

تربيونيانيبعدبانووعدهم.)471(المقدسابالكدعلىبهاأقسمأنهرغم

عليهم،تأثيرأىلخطابهيكنولموعدهفىيثقوالملكنهمالكبادركىوحنا

أزعجعندثivy(ْ)نتيجةية6الىوبينهمبينهالوساطةتص!للمكذلمك

24..466..L Brehier: Vie et Mort de Byzance..., p

602..467..A.A Vasiliev: Hist. de'1Empire, .T,1 p

72.4..68 .G Ostrogorsky: Op. cit., p

126..946..L Br6hier: Vie et ,...troM .p,24 .G Zananiri: Op. cit. p

القادرعبد،416-4اهص2!...الامبراطوريةاضمحلكل:جيبونادوارد

7ْ-7صْ،البيزفطيةالامبراطورية:اليوسفأحمد N

،الرومشستمأسد،ث16ص،هـ2،.َاضمحلال:جيبونادوارد)047(

.171ص1!

602..A..A Vasiliev: Op. cit. .T ,I p

ENVْص3!،السابقالمرجع:جيبونادوارد)471(

.62091،+..،.472 .A .A Vasiliev : Op. cit
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فىالمكعنالحصن"الىعجلعلىفانسحبالامبراطورارممابهم

.)473(،القصر

المتمردين،بانالظنالىالوقتذلمكفىالشغبحدة(جيبون)ويعزى

هيباتيوس:(نسطاسيوسالاهبراطورشقيقابناوالسلاحبالماليزودهمحَان

Hypatius- HypatiosوبومبىPompeius.الامبراطوروكان

غلبتلاثمكَرهينتينالفتنةيام6طيلةاخجزهماوقد،معاملتهمافىمتقلب

يكونالمانجاسوسينالأخرينهذينفتصوررزانتهعلىجستنيانمخاوف

.474()،القصريمغادرةوعنفجفاءفىفأصرهماقاتلين

وأخرجوههيباتيوسبيتالىالثوارتوجهالسادساليومصباحوفى

زوجتهدموعورغم،هقاومةمنب!ى6ماورغم"الشعببهحاط6وقسرا

علىوضعواالاجمنوبدلا"قسطنطينساحهَالىالأ!يرنقل"وتوسلاتها

السلطةتقلدرمز)476(الأرجوانيةالعباءةولبس)475(؟ثميناطوقارأسه

الامبراطورية.فىوالحكم

-هيباتيوس-أنسطاسيوسالامبراطورشقبقبابنالمناداةوفور

نأبعد)477(أسياالىالعاصمةمنالهربفىجشنيانفكر،امبرطورا

كانفقدEVA(ْ)ذلكعلىيجمعونوكادواالأهرفىوشاورهمخصاءه6جمع

الحديقةأمامالقواربورست،مبا!ئرااتصالابالبحريتصلالبيزنطىالقصر

أمنملجأالىو؟موالهوأسرتهالامبراطورانتقالعلىساالرأىواستقر

.)947(العاصمةعنبعيدا

.714ص2-،..ضمحلألْا:جيبونر-ادو1(734)

.fin-417ص،2!،االسبقالمرجع:جيبونادوارد)474(

.418ص،السباقالمرجع:جيبونادوارد4751(

476.."...،م! .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,73 .L Brebier : Vie el Mort

602..A..A Vasiliev: Op.,,,.tic .T,1 p

171صهـا،الروم:رستمأسد)477(
126,.G.Zananiri: Op. cit., p

I.7ص،البيزنطيةالامبراطورية:اليوسفأحمدالقادرءبد

.171صهـا،الروم:رستمأسد)478(

.418ص2!،...اضمحكل:جيبونادوارد)947(
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يشبهالذىالمشرفوموقفها8الجادثيودوراشخصيةللجميعبدتهنا

بالاشادةالمؤرخينأقوالفيهاوتعددت،العاطفيةة9المرلاالدولةرجلمواقف

أخرالى)048("نيكاثورة(ثناءجستنيانحمتنها9!قائلفمن.والمدح

علىحافظتوالتىأنذاكبرزتالتى"تقهرلاالتىبشجاعتها)يشيد

.)482(الشامْكالموقفلذلكالمنفذيعتبرهاوثالث.)481(جستنيان

جاشهاورباطبثباتها،الأهميةفيغايةدوراثيودورالعبتفقد

أخرىانتفاضاتهنربما،الامبراطوريةبهانقذت"الذىالزائدونشاطها

.)483("جديدة

الوقتنفسوفىثيودورابشجاعةأشاداأخرينرأيينجانبالىهذا

ي!نغير!يقولحين(لمفشراالأولفيهوالنبشبماضيهاالغمزمنيخلوالم

وحبالنزوةبعنفوعرفتالمخازىألافاسمهاحولحيكتالتىالمرأةتلك

موقفهاكلهذلكوأية..النبلمنكبيرجانبعلىنها1علىبرهنت،الانتقام

.)484(،م532نيقاثورةمن

حيث-باستمرارعليهاالشديدتحاملهأظهرالذى(لجيبوناوالثانى

العاهرةتتخللملمو"والضياعالدمارالىمألهاكانجستنيانأهالأنذكر

فضالْلهنوعنجنسهابناتفىالمركبالجينعنالمسرحوهدةهبئانتشلهاالتى

بليساريوسالقائدشهدهمجلسوسطوحدهاثيودوراأنذلك،سواء،حدعلى

يمكنماترهبأندونكذلكوحدهاهىاستطاعتكما،البطولةروحأظهرت

هنالاهبراطورنخلصأن-بعدفيمانقمةمنالامبراطورعليهايصبأن

.)485(العقيمةمخاوفهومنالداهمالخطر

بقادتهجستنيانالامبراطورفيهاجتمعالذىالوقتفىأنهوالحقيقة

53..048.Hamlyn: The Medieval and Renaissance, p

.481 .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,72 .L Br6hier : Vie et Mort de

Byzance..!و...م!

482..،د...".602 .A .A Vasiliev : Op. ci

172.،05.483..A.A Vasiliev: Ibid

A£()£47ص1!،الوسطىالعصور"ورباتاريخ:زيادةد.ترجمة:فشر.

.418ص2!....اضمحص:جيبونادوارد)485(
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اللحظةتلكفىثيودورابينهمانتصبتالفراروقررواومستشاريهوخاصقه

العرشرعوحفظتالموقففيهنقذت6الذىالشهيرخطابهافيهملقت9والحرجة

.)486(لجستنيان

كاناذافيمايدرىلا":قائلةالجميعوسطجهوربصوتاذطلقتفقد

ترىوهىكلمماتهافىوتتطاولالرجالصفوفتتقدم؟نلامريمةالجاهْزصن

.جماوتصلبالمناقشةباطاللأيسمحلاالوق!انالطيوروْءوسهمعلىوكانا،خرين

بالأمشالنهوضهوالصابْالحلان.وذاكالأمرهذابينالنظروجهات

فبهاكانتوانالهزيمهفىالحلوما.فيهانحنالتىالساعةتتطلبهالذى

ببقلاالم!لطآيمارسمنولمكن،الموتذائقةنفسكلان.(AV)4ا)سلا!ة

النفى.

وآخره،بالهربفعليكعمركفىيمد"نiأردتاذا!الامبراطورأيها

بالمهربفزتاذاتذكرأنأرجوكولكننى.الالحروهاكسفنكفهاك،يسير

!هذاقبلمتياليتنى.الطويلةحياتكطوالتقولسوفأنإنفىباولذت

خيرالامبراطوريةالعباءةبا"نيقولالذىال!يمالمئلعنأحي!فلنأناأها

.)488(3الاكفان

أدىفقدجستنيانعلىكبيراأثرائيودورالخطابكانلقدوالدقيقة

11ص!1-(ومليا:متمرلهلصطدأ!؟86) V.ريةطهِاا،حبر1:سفوال:درالقاعبد

1ْ7صالبيزذطيةا

(fAV)ْعن17ْص،البيززطيةا!طوريةالاصبر:هفاليوالقادرءبدد

(Procopius)

غ7ص1!،الوسطىالعصوروربا6تاريخ:زياده.دترجمة:فشر)488(

ص172-171صلأ!،لروما:رستم!سصد

.A .A Vasiliev : Hist. de

121.Empire....T...1 .p ,602 .G Zananiri : Hist. de'1 ERlise..., p['

فيترجم149ْ-4اAص،2!...الاصبراطوريةاضمحلال:جيبونأما

لنموتَْالاولدناما":هث!الشىءبعضافصخاباْسلوبالخطابعباراتبمض

الرفيعة،وهنزلتهمملكهمفقدانبعدالحياةقيدعلىيبقواأنالملكتولوالمنيجوزل!

الامبراطورية،وحلتىتاببدولىْواحداب!ماولوأجلىفىيمدالااللهلأدعوواش

العرشانبالملكةَفيهايدعوشارشعبيعود.،التىاللحظةفىالنورأ-ىواْلا

."كريمصثوى
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4)انتعاشهالى )Mفيهبعثتن1بعد.)094(ثانيةمر-نفسهتمالكهوالى

)294(ْالعرشعنالتنازلعدمعلىوحثته)194(والأقدامالئباتثيودورا

ترددعلىبذلكفتغلبتبالهزيمةللتسليمإهـ6بأمستعدةغيركانتفمد

.)394(زوجها

بست!وهمأنفىوحطقتهملخطيئتهمالزرقالدهشةعرتماوسرعان

فنادوا،الامبراطورضدأعدائهم؟لدمعيتأمرواأنالىالأذىمنيسير!ثىء

امبراطورهم"معالخضراءالحلةفريقوت-ك،ملكابجستنيانجديدهن

.)494(وح!هم"المحدث

ذلمكوردعاخمادمهمةأنهوالمؤرخينغالبيةيذكَرهرأىوثمة

قائدنارسيسأنوالراجح.)594(بلزاديوسالىبهاعهدالمسلحالعصيان

قولليلبالتمردذلمكعلىللقضاءالتخطيطفىاشتركقدإمشهورجستنيان

عواملثلاثبفضلالشغبذلكصنأنقذجستنيانأن(ستروجورسكى9)

ودهاء،بلزاريوسوتصميم،تقهرلاالتىثيودوراالاهبراطورةشجاعة"

نأصراحة(برييه)ذكرحبنفى)694("الثواروحدةتمزيقفىنارسيس

.)794("الثوارحاصرااللذانهصاونارسيسبلزاريوس"

ستةالشغ!يأوالتمرديوالعصيانو9الثورةاستمرتأنوبعد

يناير18الى11من)برييهتعبيرحدعلىسبوعا6و9)894(أيام

72ْ1ص1!،ومالر:رستمأسد(984)

:Zananiri.،.ء.127 Ibid.094ج.

ا79ْص،البيزنطيةالاصبراطو-ية:اليوسفالقادرعبد)194!

628..294.The Encyclopaedia Americana, Vol.,26 p

0252-...،.Larou! se Encyclopedia4؟؟

149ْص2!،اضمحلاا!جيبونادوارد)494(

127..594..A.A Vasiliev: Op.,...tic .T,1 .p,702 .G Zananiri: Op.....tic p

73..694..G Ostrogorsky: Op. cit., p

024.794..L Brehier: Vie et Mort, p

.894..702.A.A Vasiliev : Op. cit., p

IYYصا!.الروم:رستم"سد
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)005!-الجيشرجالهنوغيره-لجزاريوسأجبر،(M)(م532

105)الهيبوالىاللجوءعلىالساخطينالثوار fJJJ).تلكغاصت!حيث

بلزاريوسانتصاربضرورة؟يقنواالذينبالثوارالشعبيةالمحكمة

بغةواخذوا-عليهمالأبواباغلاقبعد-طوقواوهناك.)205("عليهم

.5(0)4رحمة!هبدونالثوار"وذبح0)305(الهيبودرومجانبىمنمنظمبهجوم

أربمبقا"والفاثلاثينبينضحاياهاعددتراوح5(0)5مروعةمذبحةفىوذل!

.5()60آنفا

ارغاءعلىالثواربواسطةأكرهالذى-الامبراطورهبياتيوسأما

أنسباءمنوعددوا!خيههوحتفهلقىفقد-وجيزةلفدرةا!حرش

.5()70(نسطاسيوس

24.0..L Brehier: Vie el Mort de Byzance, pيعهِلأ
:جيبونفاننارسيساليهأضافقدذكرناانسبقكمابرييهكان111فى(َ)

مندوسْموآخرقائداسماليهيضيف91Eص2!،الامبراطوريةاضمحلال

127,.105..A.A Vasiliev: Op. cit., .p,702 .G Zananiri: Op. cit., p

271ص،ا!،لروما:متررسسدا!

127..Zananiri: Ibid.. p.؟.20خ

Ostrogorsky+24.09ك!. : Op. cit., .p ,73 .L Brehier : Vie et Mort.!؟060ل

702,.Zananiri: Op. cit., .p ,127 .A.A Vasiliev : Op. cit., p

ناجيبونويضيف914ص،3!.الا!براطوريةاضصمحا!:جيبونارددوا

كانوامحنكجندىآلافئلاثةءنتتا"لفكاذتبستنيان!بلحاستعانالتىاالجبورإتقو

لحظةفىاطبتواوأنهم.ْوالليرياةارسحزوتفىوالنظامالب.سالةعلىدهـبزاقد

.السصباقإ؟دانالحؤ،بلبراالمد!لبنعلى-ا--ذ

24.!.....405 L Brekier : Vie et Mort

73..50..G Ostrogorsky: Op.,...tic p؟
702.05.،.605 .A .A Vasiliev : p. cit

371ص،\!،مولرا:ستماسدأ

127,.705..A.A Vasiliev: Ibid., .p,702 .G Zananiri: Op. cit., p

عنالحديثجيبونيفصلوهنا.043ص،3!.اضمحلال:%ببونادوارد

خراحتىبوهبىأخيهمعواقتب!،عرشهعنميباتيوساةتلع:قائلاهيباتيومصىنها!ة

بو-اءتكلوكانت،صارخاكانحر!بعولمكنوالرحمةالرفقيرجوانجستنيالىْقدصىتحت

التالمىاليومصاباحوفى.الذنبغفراندونجستنيانفزعشدة؟حالت.شكمو!-

ائهم3لثرأبرزمنآخرينعشرثمانيةمعانسطاسير!هىشقبقابنىخفبقيالجنودآعدم

قصصرهموهدمتالبحوف!جثثهموالقيتوالقناصلالاْمث!!افمنالجريمةحى

أموالهم.وصدرت
http://www.al-maktabeh.com
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وبالاضافة.ه()8ْمتينعرشعليجديدمنجستنياناستقروهكذا

مستعداوكان،اخدصبكلجستنيانجانبالىالجيشانحازذلكالى

.)905(يختارهاجهةيأىالىالامبراطورمعللاتجاه

فىوالممثرفةجستنيان!اريخهنالشائكةالصفحةذلك4دتطهوبذلك

ثيودوراْتاريخمنالوقتنف!ط

)511(بالمسرطانأصيبتأنبعد)051(ثيودوراتوفيتم548وفى

أمينةنشيطة!ستشارةبوفاتهافص"لأنه،فادحةفيهاجستنيانخسارةفكانت

الاداريةواجباتهفأهمل،باللاهوتوالهوسالترددوأهمهامهنقائهفانكشفت

.)512(،الدينىللجدللياليههعظملىوكر!

صزنعنكلامهعند(جينرن)تجريحمنثيودوراتسلملمأيضاهنا

تعوضلاخسارةبموتهاخسرزوجهاينذكرحيثعليهاالكبيرجستنيان

بدلا،الشرؤافىعذراءطهر9وأنبليتخيرأنمقدورهفىكان"الذىوهو

.)513("الفاجرةالمسرحداءرةمن

يسر6وسيلة-المشديدالحزنهدهالذى-جستنيانيجدلمعندئذ

منالكثيريوزعينمنقلبهالىالحبيبةالغالدةالزوجةتلكلارضاءلديه

.)514(الأخيرمثواهافىوتهدأ3تستقوكى،روحهاعلىالذهب

والموجودةالفسيفساءمنالمصنوعةالرائعةصورتهاجانبالىهذا

702..805..A.A Vasiliev: ,...dibI p

252..905.Larousse Encyclopedia..., p

53,.051.Hamlyn: The Medieval and Renaissance World..., p

ص،\ب،لروما:رستمأسد

.لروما:رستمأسد،i.8ص،3ب...اضمحكل:جيبونارددوا!115)

.\!3ص"1!

.391ص!1%،لروما:رستمأسد!215)

.4ْ8ص،2بالسابقالمرجع:جيبونادوارد51()ب

243..514.Chronique de Michel le Syrien, .T11 Fascicule،11 p
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.051()طويلاثيودوراقكرىلمتضلدعاشتالقىرافنافيفيتالسانتفى

فقد،ولمعانهابريقهافىالفريدةالصورةتلكالكنيسةصدرفىتستقرحيث

ثيودورابعظمةتشهدالتىالصورةتل!.د()16المذهبةالفسيفساءهنصنمت

.W(51)جستنيانلعظمةنداتقفالتى

البيزنطىالفنخلدهماأشهرمغثيودوراعنرافظفسيفساءوتعتبر

بثيابهاثيودوراقبينفالصسورة.)518(الميلأدىالسادسالقرنفى

(.910)بحاشيتهامحاطةالاهبراصورية

وفى،محتوياتهاغنىفىيكمنالصور.ةتلكفيمااعجبأنوالواقع

(.°Y)0الوانهاتناسقفىالمهارة

درجةالىأحبهاالتىلزوجتهالخالمدةالتحفةبتلكجستنيانيكتفولم

هنبصورهايضا6المقدسالقصرحجراتزينتانهبل،والهيامالعشق

الىثيودورايضمأن"الملحةجستنيانرغبةكانتفقدالفسيفساءْ

.)521("لعصرهبريقاالأكثروالأمجادالعسكريةالانتصارات

25:.515..C Diehl: Theodora,... .p,144 .C Diehl: Hist. de'1 Empire..., p

.Diehl),Hamlyn, op.cit)26-25عن..Cam.Med. Hist. .V ،)1 pp

53..0

145..516..C Diehl: Theodora..., p

145..517..C Diehl: Hist. de'1 Empire..., .p,25 Diehl: Theodora, p

.،.518 .A .A Vasiliev : Hist. de '1 Empire..., .T ,I .p ,173 Cam. Med. Hist

931-318..V.IV Part II، pp

الىالآخيرالمربعويضيف

أبوليناسانتفىوأولادهالرابعقنسطنطينعنأخرىصورةلحيودوراصورة

السادسْالقرنفىالفسيفساءفنفىالبيزنطيونقدههماكأعظمْ"3

173..951..A.A Vasiliev: ,...dibI p

052.."،32411ادجعن!سيضيفهنا Cam. Med. Hist. .V IV, Part

والمسحيينالوننيينالرعاياكانالمجوسيةْالعبادةمنبصورمزينةكانتالعباءةان

جداكبيرةشعبيةذاتالعباءةتلكبقيتوقد،لهاالمتساويةلمحبتهمابرازاطرزوهاقد

(Hamlynهاصلينقولذلكلنايف!روربما.لهاالعربىالفتحبعدحتىصصرفى

53(.cit.,p!.هناوخدمهارالهناْصورةلهارسمواالذينهم"تدمها"أن

لهاوالمخلصينمحبيهااْنهموالمرجح.موظفيهاأوخدميااما.معنيينأحدتحمل

رعاياها.هن

26..521..C Diehl: Theodora..., .p,145 Cam. Med. Hist. .V II, p
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معجنبالىجنباالامبراطوريةالأخامعلىثيودورااسمظهركذلمك

تشتقأنالعظمةغايةكانتالامبراطوريةينحاءكلفيانهبلجستنيان

,Theodoropolisمثلاسمهامنوالأقاليمالمدنبعضأسماء Theodoriade

)522(.

منالعديدلهاأقامبفضلهاالمعترفالشعبن1الىبالاضافةهذا

.)523(لجستنيانأقاههامثلماالتماثيل

علىوتبر!نتثبتبا!ةوأدلةشواهدهناكتزاللاهذايومناوحتى

الممكئفمن.البيزنطيةالامبراطوريةحكومةفىثيودورامكانةوسموارتفاع

أعلىمكتوبجستنيان؟قامهاالتيالمبانىعلىاسمهايقرأأنشخصلأى

يمكنكذلك،الامبراطوراسممعبالاشتراكشيدهاالتىالكنائسفىالأبواب

كنيسةفىالأعمدةتيجانوعلىالسيركخيامعلىأيضاأسمهايقرأأن

Saintسيرجسانت Serge6صوفىوسانت Sainte Sophieحيث

)524(ْالاهبراطورصورةمعجنبالىجنباصورتهاأيضاتتشابك

145.522..C Diehl: ,...dibI p

26..523.Cam. Med. Hist. .V011 p
145-144..524..C Diehl: Theodora..., pp
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كامبراطورالبيزنصةالمر(ة:ثالثا

ايرين:الامبراطورة-ا

فترةأنهتوالتي،أمكوصيةقبلهناليهاأ!ثرناأنسبقالتىوهى

/م797-078)السادسقسطنطبنابنهامعالمشتركحكمهاثموصايتها

164-11 Aانفردتثمعينيهسملتأنبعدالعرشعنوازاحتهبخلعه(كل

-Emperor)526(امبراطورباسم)525(وحدهابالحكمهى Basileus

اتهاالىأشارتوالمراجعالمصادربعضانبل.بالتأنيثاهبراطورةلا

)528(.الامبراطورسلطاتبكلوتمتعتكذلك)527("الرجالزىلبست!

،(ح)92بمفردهاالبيزنطىالعرشقتولىاهرآَةاًولايرينكانتوبذلك

فا"صبحت(كل186-53/181()ْم8!2-798)سنواتخمسلمدةوذلك

.)532(الأوحدالرومانىالامبراطوربل)531(لبيزنطةالأوحدالحاكم

.5331(تتمناهكانتماغايةحققتوبذلك

525..5.ءه)1 Cam Med. Hist. .V IV, Part

المثنىمكتبةالخاليةالقرونعنالباقيةالآثار:البيرونىذكرهبماهناعبرةولا

وذكرأخطأنهفالراجح،أبيهاهنالملكا!خذ!التىايرينه"ا"نمن89صببغداد

ابنيا.منبدلاا"بيها

181,.526..L Brehier: Vie et Mort, .p,39 .G Ostrogorsky: Op. cit., p

,.C..W Previte Orton; Op. cit., .V ,I .p,025 Larousse Encyclopaedia

,273.,Cam. Med. Hist. .V IV, Part ,I .p,6 Emile Amann: Op. cit".

168,05

الدولةتاريخ:توفيقكمالعمر

[1Zachariaeعن.73ص،البيزلهطيةالحضارة:رنسيمان،126ص،البيزن!ية

273..527..L Brehier: Ibid., .p,39 Larousse Encyclopedia..., p

353..528..A.A Vasiliev: Op. cit., .T،، p

98,.952..G Ostrogorsky: Op. cit., .p,181 .M .V Anastos: Op. cit., p

311..Diehl:.31!+ de'1 Empire..., .p,78 .L Halphen: Op. cit., p

:.053 .M .V Anastos : Ibid., .p ,98 .L Brehier : Op. cit., .p ,39 .L Halphen

312.!.

.III,.p ,12 .G Ostrogorsky : Op؟.,Michelle Syrien1.بم Chronique d،؟

245..Op.cit., .p,16 .L Halphen: Op. cit., p:؟ح0,18109+راول!ول).+
39..362..L Brehier: Op. cit.. p

181..33..G Ostrogorsky: Op. cit., p؟
http://www.al-maktabeh.com



-801-

المتكاهلالجوابنجدلكى؟الاميراطورآيرينشجحتمدىأىالىولمكن

معا.والخارجالداخلمنموقفهانتناولن6علينايجبالسؤالهذاعلى

ككلالاهبراطوريةداخلعليالضوءنلقىأنعلينايجبالداخلفىوحتى

نفسه.الامبراطورىالقصروداخل

نغوذهالتدعيماْسلوبينالىايرينلمجاتالامبراطوريةذاخلففى

الشعبية.لمكسبالوددأسلوبوالثانىوالقسوةالردعأسلوبأحدهما

أبناءضدبمؤامرةالمرةتلكحكمهاافتتحتفقد،الأولالأسلوبا-ما

/ماضطرتثم.أثينا!الىنفتهمقدكانتالذينالخامسقنسطفطين

183Aالسلأفلتاهرنتيجةمثركائهمجانبالى،منهمأربعةا"عينسملافى

)534(ْالمنفيينهؤلاءبينهنجديدامبرراطوراختيارومحاولمتهم

قنسطنطينابنفابواسطةالمنفيينالرهبنأول!استدعتلشعبهاوللتود!

مراسيمأتمقدكانالذىالقسيسضدوالعزلالحرمانقراروأعلهن،السادس

طريقعنضعبيتهازيادةثانياوحاولت.()535لقنصطفطينالثانىالزواج

.)536(القصطنطينيةسكانعنبعضهاوالغاءالضرائبتخفيض

بالمؤامراتملىءداخلهالجوكانفقدالاهبراطورىللقصربالمنسبةأما

وزيريهاانتهزفقدهريضةنفسهاايرينكانتولما.)537(وادسائس

الآخرضدالمؤاهراتمنهماكلوحاكالفرصةوايتيوسستوراقيوسالبارزين

.)538(الخصيانمنلأنهماللعرضالوصوليستطيعالمولكنهما

المسلمبنمعأحدهمااتجاهينذاتعلأقاتهاكانتللخارجوبالنسبة

أوربا.فىشارلمانمعوالئانىأسيافى

الرشيدهارونأيامفىاشتدتقدهجماتهمأننجدالمسلمينناحيةفمن

الغزواتوتوغلتمنهاالشرقىالجنوبىالجزءفىالبيؤنطيةالدولةحدودعلى

علىطرسوسثفرحصنواعنماالم!مطمينانبل،الصغرىأسيافىالاسلأهية

98,.534..G Ostrogorsky: Ibid., .p,291 .M .V Anastos: Op. cit., p

49..Brehier: Op. cit., p

L..535..ء0395 Br6hier: Ibid

273..536..M .V Anastos: Op. cit., .p,98 Larousse Encyclopaedia, p

09-98..pp537.ر..M .V Anastos : Ibid

.49.538..M .V Anastos: Ibid., .p,09 Brehier: Op. cit., p
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ضريبةبدفعالرشيدمسالمة!ثراءالىايرينالامبراطورةلجات،المحدود

)054(.الباهظةم781/كل165ضرلحةفيهاح!دتم308/)953(كل187

تلكقرقيعالندفعتهاالتىهبىالسياسيةايريئحنكةانوالحقيقة

فيهجلستحكممستهلفىوصدارهاعقرفىتهاجم(نمنفبدلا،المعاهدة

الداخليةلصشونهاتتفرغأنفضلتيالمؤاهراتملىءجوبهيحيطعرشعلى

قبلالبيزنطيةالأرخهعلىأقداههاتوطدكىشعبيتهاالوسائلبشتىوتكسب

خارجى.مسرحى6الىالخروجفىتفكرأن

العربىالفتحهواجهةفىجولة(يةستفمصرأنهاضماماتشمرايرينكانت

جولةفىالدخرلهنبدلاالكدملذلكباصاثمعاتدضأقفضلتلذاالمتق!م

بعدهاالعرشنقفورتولىعندمابعدفيمالناسيتضحماهووهذاخاسرة

قبلىكانتالتىالملكةان":قائلاالر!ئيدالىالمشمهورةبرسالتهوبعث

منأليكفححلت.)541(البيدقمقامنفسهاوأقامتالرخمقامأقامتك

نأماالتىالرسالةتلكأخرالى،000وحمق!نالنساءلضعفوذلكأموالها

.،منهتقعبادرةمنخوفاجلساؤ*وئفرقغطمبهاشتددحتيالرشيدها6قر

مير6هارونمن"الرسالةنفسظهرعلىكتبأنالاالرشيدمنكانوما

تراهماوالجوابالكافرةْابنياكئابكت1قر"الرومكلبنققورالىالمؤمنين

الرومبلادألىثواو!دم،ْالدارعقبىلمنالكافروسيعلمتسمعهمادون

سنةكليحملهخراجعلىالموادعةوطلبنقفوروذل"ويسبىيقكل

.)542("فأجابه

كل-1385بيروىصادردار)A1£حى،6ب،الكامل:الأثيرابن)953(

c191م).

78..054..L Brehier: Op.,...tic .p,39 Diehl: Op. cit., p

فىالمنجد)الجوارحْأصغرصْطائروالبيدقكبيروهمىطادرالرخ)541(

التاريخموسوعة:شلبىأحمد.دأها.(بيروت-المشرقدار-والاعلامالغةا

وضعتكالمرأةأن"رسالتهفىذكرقدنقفورانفيذكر263ص،3ب،الاسلاهـى

الشاةانبقولهذلكوضحثم"الرخموضعنفصهاووضعت.ْاالملكاالشاةموضع

وينبغى:بقولمهالرسالةباقىعرضفىاسقرسلثم..الشطر!جأدواتمنوالرخ

اليكْتؤدىالمرأةكانتمافأدالىالرخوأنتالشاةأفاأنىقعلمأن

اخبارفىالمختصر:الفداابو،185ص/6ب،الكامل:الأثيرابن)543!

هآثر:القلقشندى،Y1"1ص،اب،المختصرتتمه:الوردىابن،17ص2%البشر
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البايةمنذوسارعتجزيةيتبعهاهزيمةنفصهاايرينجنبتوهكذا

دافعهايكنولم.الداخليةجبهتهاتوطيدمنتنتهىحتىالسنويةالجزيةلمدفع

العربيةالمصادرذكرتكماوحمقهنالنساءضعفعنناتجاذلكلعمل

السابقة.

فوجىءفقدايرينحكممنالمرحلةتلكفىبشارلمانالعلاقهعن؟ها

للغربامبراطوراشارلمانبتتويجخاصةالبيزنطيةوالدولة(جمعالعالم

لسلسلةهكملاشارلمانأصبحوبذلك.كل183/)543(ميلأدية008الأوربى

منعندئذروماوأخذت.)544(الرومانيةالامبراطوريةفىالأباطرة

(554)الأرضفىاللهظليمثلكانالذى،الامبراطوراختيارحقالقسطنطينية

نظرةكانتهاذاأخربمعنىأوألشارلمانبيزنطةنظرةكانتماذاولكن

؟لشارلمانايرين

هنثوريةحركةمجردشارلمانتتويجالبيزنطيةالدولةاعتبرتلقد

نظرتبل.54()6ال!ثرعيةالسلطةضدقاصتالتىالعديدةالحركات

"ملهاةمجردأنهاعلىبطرسالقديسكنيسةفىتمتالتىالتتويجمراسيمالى

.)547(،بالاحترامجديرةغيرهزلية

أنهفاعتقدتبهيستهانلامنافسأهامأنهاايرينشعرتذلكورغم

بعضرسوقربعنشالْعةستفعندمالمذلك،أراضيهابقيةانتزاعسيحاول

لمنافسةتستعدءجانبهامنايرينأخذت،بصقليةالفرنسىالأسطولقطع

.54(8)،كعدوفرنساهلك

\ب،الجنانهرآة:اليافعى،19\-1'51ص1ب،الخلافةمعالمفىالأناقة

.304ص

351..543..A.A Vasiliev: Op. cit., .T،1 p

353..544..A.A Vasiliev: Ibid., p

353,.45..A.A Vasiliev: Ibid., pيس
354..546..A.A Vasiliev: Ibid., p
924..547..L Halphen0 Op. cit., p

924..48..L Halphen: Ibid., p؟
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هفاوضاتوافتتحبلايرينمنالرواجفىجدياشارلمانفكرعندئذ

وبذلك.)954(والغربالشرقأقاليمتوحيدذلكوراءمنمؤملافعلاالزواج

عدمعلىالقضاءورائهمنيرادسياسياالزواجهذاهنشارلمانهدفكان

بجمعوذلكثفسهاالفرنجههملكهفىأوالبحزنطمهالدولهفيسواءالاسممرار

.)055(واحدةزيجةفىالمتنافسينشمل

ليوالباباأيضاأيدهاكما،بالترحابوتلقتهاالفكرةايرينأيدتوقد

5(.)2"هالتاريخهجرىالزواجذلكيبدلأنالممكنمنوكان551(ْ)الدالث

شارلمانالامبراطورمبعوثىوصلأنفما،لنمأنالزيجةلتلكيقررلملكئ

فىثورةقامتحتى،بهاالخاصةاْلمراسيملأنهاءالقسطنطينيةالىوالبابا

بحكومةأطاحت،كل186/)553(م308أكتوبر31فىالبيزنطيةالعاصمة

الدولة-خزانةع!نالسابقوالمسئولالأولوزيرها-بنقفورونادتايرين

.)554(امبراطورا

حيثلسبوسجزيرةالىثمبرنسيسجزيرةالىايريننفيتعندئذ

/)923م853غسطس99فىوجيزةفترةبعدالأخيرةفىتوفيت 00o).بر

5(د)6:الثامنقنسطنطينا!ىو!هورانلأ1يه-2

بعدكل433/م4201مشتركتينوالسيادةالحكمتولميتااللتانوهما

355.،05.954..A.A Vasiliev: Op. cit

924..055..L Halphen: Op. cit., p
09.05.,355 .M .V Anastos: Op. Cit.,(؟p.،+..551.A.A Vasiliev: Op. cit

09..552..M .V Anastos: Ibid., p

,.cit.,.p ,186 .C .W Previte Orton : Op. cit!553..!:لأكل .G Ostrogor

49.,251..L Brehier: Op. cit., p.".
.554..G Ostrogorsky : Ibid., .p,186 .L Halphen : Op. cit., .p,924 L

49..BrEhier: Ibid., p

.555..G Ostrogorsky : Ibid., .p ,186 .L Br6hier : Ibid., .p ,49 .M V

:Anastos..!و.،ر Op. cit

مؤمنةبهاهاتتحيثاثيناالىنفيتايرينأن"فيذكرالمصريانى-لجخائيلاما

13..en : Op. cit., .T III, pلأأChronique de Michel Le Sy

الأخيرةالفترةهوعهدهويعتبر،المقدونيةللا!م!-ةالذكورالاعضاءاَخر)556(
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الحكماثنانفيهاتقاسمالتى8الفريدالحالةهىوتلك8والدهماوفاة

.1557رالمطلقالأوتورقراطى

ذلمك؟حدثكحِفولكن

لديهيكنولمالثاهنقنسطنطينتوفىم2801/)558(كل941فى

وهى(كبرهنكانت.)056(فقطيناتثلاثتركبل55()9ذكوراأولادا

سلكسلكتلذا،الجدرىبسببالوجهمشوهةudociaايودوكيا

الىهىالثا!نقنسطنطينبناتكبرىتكنفلمذلكوعلى.)561(الراهبات

والدها.بعدعليهمq(562)الرومملكها"

ونيودوراoeزوبهماالأخرتينقنسطنطينابنتىكانت

البيزنطيةالامبواطوريةحكمفىالئانىبا!دطلأخاهخلف،الأسرةلتلكبالمنسبةالمخزية

A--ا52ْمن YAْكانلكنه،قرننصفلمدةهساعدااطورااصبِكاىْولقدْم

يعتبرظلوقد.المرضفىسوىشءكلنشطايكنلمأنهويقالخاهلاسماعْدا

امبراطوراأصد-،كهلااضحىوعمْدها،القوىشقيقهجوارالىالتافهةالشخصية

كانلكن،كليةهوهوبةالغيرالشخصيةقنسطنطينيكنلم.حقيقةصنهاكئربالاسم

حضورفىوقتهوقض،للاخرينالدولةشدْونتركفقدبالمسئوليةالاحساسيعوزه

بطيش-فيهاوبددأنققالتىالمسرحبحفلاتالاستمتاعوفى،والشرابالطعاممادب

كلكانتوقدالثانىْبسلجمعهاالتىلملامبراطوريةالمالميةالموارد-واهمال

وبمعنى.المتطرفةالملذاتفىالانغماسهىالحياةفىالثامنكنسطنطينمتطملبات

بدأتالتىالروهانقوةباضمحلالفأصرعفاسقاالثاحؤكمسرفاقنسطنطينكانآخر

.م2501الثانىباسلوفاةبعدتذبل

321,992,892,09!.G.Ostrogorsky: Op. cit

,574 .C .W Previte Orton : Op. cit." 07 "1 .p ,273 The Encyclopedia

Jen Kins6عن.+.ثه*.Americana, .V 7 )7491( p

.74ص،البيزنطمِةالحضارة:رنسيمان557()

.037ص،9%،الكامل.الاْثيوابن)558(

321..955..G Ostrogorsky: Op. cit., p

الأعش،صبح:القلقشندى،894ص،9ب،الكاءل:الأثيرابن)056(

321,.G.Ostrogorsky: Ibid.. V
.ء"004ص،به

321,.561..G Ostrogorsky: Ibid. p

،4.ْص،هب؟الأع!ثىصبح:القلقشند!)562!
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أخركانتالكنهماالشبابسنالوقتذلكفىودعتاقدوكانتا"!هي

التاريخفيمهمادودايلمبا1نلهماقدرفقدوعليه،ا*لمقدونيةةالأسأعضاء

.)563(التاليةالسنواتخلالايلبيزنطى

لعواطفهماووفقا!شيئاالحكمقدراتمنتمتلكانلاوثيودررازويهكانت

فى؟نذاكخذة6كانتالتىالاهبراطوريةمصيرأعدمتاهوائهما6ر

.564()،الانهيار

الشعبحكمالاهبراطوريةعرشالآختينتعتلى(نقبلأنهوالحقيقة

الذىعشيقهاثمزوجهاهعبالاشتراكزويهالامبراطورةبواسطةالبيزنطى

:نقولذلكعنالكلامولتفصيل.أيضالهازوجاذلكبعدأصبح

التالية،بالصورةا-لموضوعهذاعنالكلامالعربيةالمصادر(وجزتلغد

أللهوانتقلالرومهلكقنسطنطينتوفىور941فى"أنهالىيشيرالأثيرفابن

.)565(،خالهاابنوهوزرجهاوالجيوشالملكبتدبيروقام،لهبنتالى

بعدهملكتقنسطنطينبناتكبرىن9المصدرنفسيذكزأخرهوضعوفى

فى.)566(،!دهفبقىوملكتهالملك؟قلربهنوهوأرهانوسوتزوجتل!

وقام!قنسطنطينبناتكبرىعليهمملكواالرومن9الظقشندىيذكوحين

.)567("الروممملكةعلبىفاستولىبهرتزوجت(رمانوسخالهاابنبأمرها

العربيمةوالمراجعالمصادرلتحديدوفقاثيودوراوليستزويههناوالمقصود

سيلى.كما

وعندماءالمعتاد!فعلىنه9الىفتشيرالغربيةوالمراجعالمصادرأها

احدىزواجيتمأنحاولالموت!راشعلىالثاهنقنسطنطيئالامبراطوركان

الأخيرةاللحظاتوفى.مناسبزوجعنوبحث-المسنتانالأميرتان-بناته

321,.563..G Ostraogorsky: Op. cit., p

03.564،..،ء273.1 .C .W Previte Orton : Op. cit

037!ص،9ب،الكا-حل:الأئيرابن)5.56(

.894صالمصدرنفس)566(

.4.فى!ص5-،الأعشصبح:القلقشفدى)567
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Romanusالمديئةرئيسعلياختارهوقع Argyrus56كانالذى()؟

سة9الىانتماءهيشرفهوكان،للعاصمةالوطنيةللارستقرإطيةبارزاممثلا

نوفصبر12فىوبالتحديدثانياْوبخيفتهجانبالى،ولا9عريقةبيزنطية

وبعدعمرهاْمنالخمسينفىكانتالتىزويهمنرومانوستزوجم2801

باسمالعرشرومالْوسارتقى.،الثماهنقنبسطنطينعلىوقاة؟يامثلاثةصخى

الى2801منالامبراطوريةحكمالذى0)956(بىجيروس9الثالثرومانوس

منقدرعلىوكانعاماستينأنذاكالعمرمنيبلغوكان°()07م3401

الثقافة.

علىهنعدهةفكانتكحاكمالطبيعيةالتالثرومانوسمواهبعن1أما

والتى،الماخىفىالبارزةالشخصياتحدْويحذون9حاول"لكنه،ْالاطلاق

.)571("عينيهأمامباستمرارتممبحأطيافهاكانت

لملأ!براطورةكشريكالبيزنطيةالامبراطوريةحكمرومانوسن9وابرلواقع

)573("أرمانوس)باسمالعربىالمصدراليها"شارالذىوهو)573(ْنويه

G.',568.اPartدأ Ostrogorsky : Op. cit., .p ,321 Cam. Med. ، Hist. .V IV

".أ59-

parchof)وظيلةأنأستروجورشكىيضيفهنا! the Cityع

كانتالقسطنطينيةابرشوبالتحديدالمدينةرنيس

كتابنجدببنما.عشرالحادىالقرنفىمكانتهازادتوقدمشهورةوظيفبماباستمرار

Bookالمراسيم ofCeremoniesالمدينة!بوالد)الابرشوصفقدالعاشرالقرنكل

هئكانتاروظيفةتلكأد!بقولهذلكمنأبصدعشرالحادْىالقرنكتابأحدذمبوقد

لبسسوىشيئاالاهبراطورعنيفرقهلاصاحبهاوا!نالرفيعةالامبراطوريةالمناص!

.الأرجوان

956.تIbid.,pp..322-321ينحْدْالثالثْروصانوسكان .G Ostrogorsky

ارجيروشرومانوس1جبرفقدالكنيسةمعارضةورغم،الأولروصانوسش!لالمةهن

كىالجديدةالزيجةتلكمقابلفى،الراهباتسلكالمىوتحويليازوجت!طلاقعلى

W.:الأرجوانلبسثمالحكمالىيصل Previte Orton)ْح

.Opهـ،+*4.ء)591 cit., .V ,I .p ,273 ! .m Med. Hist. .V- "7 P

C.W..057.ه).كل.273 Previte Orton: Ibid., V
-322..71..G Ostrogorsky: Op. .,.tic p؟

-W.Previte Orton: Op. cit.+07 ,I :p,273 The Encyclopedia Ame572.ح.
ricana .V ,23 .p ,657 The Encyclopedia Americana, international

788..Edition.V ,92 p

38،994ْ،ص،9ب،الكافلالأثيرابن)573( - A1£
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وكانت،الثاهنقنسطنطينللامبراطورالوسطىالابنةهىزويهكانت

جانبالى،لهاالمعاصر(بسللو)بهشهدالذى،الجمالمنكبيرقدرعلي

كنيسةفىبالفسيفساءالفنانينكبارأحدلهارسمهاالتىالرائمةالصورة

أكشر-جميلةزويهكانت.بالنساءالخاصةالعرضصالةفىصوفىصمانت

كلأمئىبشدةتعتقد،ساذجة،طموحة-جمالاالثاهنقنسطنطينبنات

شدةدلائلومنالحكمْبفندرايةأيةلديهايكنولم.والمشعوذينالعرافين

الناعمةالصافيةببشرتهاكهولتهافىحتبىللانتباهمثيرةظلتنها6جمالها

بالشهوانيةنصفكانتوقدهذا)574(ْومظهرهابأناقتهارباهتمامها

.)575(والتبذيروالتهور

عدةولمدةرومانوسمنزويهلزواجالأولىاللحظةمنذأنهوالواقع

الاهبراطررةوبينروهانوسالاهبراطوربينواضحاحاجزاهناككان،سنوات

المرهقةالكهلةالامبراطورةترد،البيزنطىالعرشاعتلىأنفبمجرد،زويه

.)576(مصروفاتهاعليهاضيقأنهالىبالاضافةهذا،مهملاكما

حتىزواجدونالامبراطورةتلبابقاءسرعنلمنتساءلقليلانتوقفوهنا

مظهرفا؟وحسنوأناقتهاجمالهارغم،الخمسينسن

الأولحبهافىخذلانهايكونربصاأنهمنا%ابتنانستشفأنويمكننا

الغربىالاصبراطورزواجأجل!نقاهت!فاوضاتعننا6قرفقد.السببهو

تلكاخفاقعنقيلماورغم.صنهاOtto.)11الثالثأوتوالشاب

2001Itينايرفىايطالياالىزويهالأميرةتوجهتعندمافانه،المفاوضات

ريعانفىوهونحبةقضىقدخطيبهابانفوج!ت"العلملتتلقىكل293

)577(ْالايطالية(بارى)مدينةالىوصولهاعندوذلكشبابه

العاصمةوأنسوريافىهزمأنهأرجيروسروهانوسحظولسوء

323.491,.t..V IV, Part 10 pp574.؟ Cam. Med. Hi

.273.575..C.W Previte* Orton: Op. cit., .V,1 p

1,.576 .G Ostrogorsky : Op. cit.,- .p ,323 Cam. Med. Hist., .V IV, Part

.ء.-691--30
187.184..577.Cam. Med. Hist. .V IV, Part,1 pp
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والمجاعةوالجرادالطاعونمنهاكوارثبعدةعههفيإصيبتالصممطنطينية

.)78،(والزلإنل

،)957(الحمامفىالثالثروم!انوسقع!"435A/ملأ34.ابريلوفى

فيماالاجتماعيةالحياةفىسنوضحكماذلكفىيدالمهاكانتزويه(نويقلل

بعد.

ميخائيلالشابعشيقهامنمباشرةذلكبعدقزوجتانزويهتلبثولم

ارتقىولقد)058(الشديدةالمعارضةرغمPaphlagonianالبفلاجونى

الرابعهيخالْيلهـبلسم433-425/م4101-م3401العرشميخائيل

(581 MichaelIV).

فلاحىلأحدابناكانفقد،582()وضيعأصلمنهذاميخائيلوكاق

صيرفىرجل"أنهبقولهالأثيرابناليهأشارالذىوهو.)583(بافلاجونيا

.)584("اختارتهقسطنطينبنتوانماالملكبيتمنليس

(JohntheOrphantrophus)لأخيهالعرشبارتقائهالرابعميخائيليدين

فأحضرد،والسطوةالنفوذذوىالخصيانأحدوهو

الذى-الامبراطورىالعرشلهينتزع!نعلىوصممالاهبراطورىلملفصر

العجوزالمقدونيةالامبراطورةوقستعندئذ-خصىلأنهمنهمحروماهويعتبر

.)585(وتزوجتهحبهفى

273.1،".،03.78..C.W Previte Orton: op. cit؟
-NewEncyclopaedia Britan!!957.,323س..G Ostrogorsky: Op. cit., p

691..pعأpica, .V VI )1768( .p ,858 Cam. Med. Hist. .V IV, Part

058.ار691.05 Cam. Med. Hist. .V IV, Part

.581,.G Ostrogorsky: Op. cit., .p,323 The Encyclopaedia Americana

788.07.,92 p

.582.The Encyclopaedia Americana, .V,91 .p,11 The New Encyclo

858..paediaBritannica .V VI, p

0323.Op.cit., p583.؟ .G Ostrogorsky

بينهالقلقشندىخلطوربما834ْص،9%،الكاصل:اياثيرابن)584(

دولته"فىالمتحكمالى"مالمت:ومانو!هرزوجةزويهأنذكرعندهاحنااخيهوبين

(04ْصْ،هب،الأعشصبح:القلقشندى)

.585!.G Ostrogorsky: Op. cit., .p,323 The New Encyclopedia Britanni

858.".)1768(VIكلا.,aح
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)586(شجاعاوقانداقديراحاكماأنهثبت9الرابعميخائيلأنورغم

ودامالصرعأصابه"فقد.)587(المرعنوباتهنيعانىكانأنهالا

)958(حناالخمىلأخيهكليةالحكمدنمةتصريفصركذلكوعلى.)588("به

فىاندصاداتصنالعهدذلكفىالدولمةأحرزتهفيماوذكاءهنشاطهبرزالذى

.)095(وبلفارياايطاليامنكل

استصهـتوالتى،زويههعالرابعميخانيلحكممدةخلالأنهوالحقيقة

الفاطمثيةالخلافةهعمعاهدةالبيزنطيةالاهبراطورةعقدتءسنواتسبع

فىثورةخمدت9و،صقليةجزيرةفىمؤقتةانتصاراتويحرزتمصرفى

عقدت،الفاطميينمعللعلاهَةبالمنسبةأنهنقولذلكولتوضيح)195(بلغاريا

/م3701ونلكباللّهالمستنصرالفاطمىوالخليفةالرابعميخائيلببنهعا!تة

يطلقأنعلىالقيامةكنيسةاصلاحباتمامفيهالميخائيلوسمح(09rهـ)421

الأسرىسبيلالامبراطورأخلىوبالفعل،هسلماأسيراآلافخصسةصاح

بناءتجديدفىايأموالمنكثيرانفق9و،المقدسبيتالىريينالمعطو(!رسل

.)393(الكنيسةهذه

586.ا05ْ!.324.4 .G Ostrogorsky : Ib

91,.587..G Ostrogorsky: Ibid., .p,324 The Encyclopaedia Americana, V
،.cit.,.p273 Larousse. Encyclopaediaول:!..p,12 .C.W Previte Orto

792.0.

الصرعذلكسببأوكأتونب-يفيتويعز!499ْص(9ب،الكاصلايالهيرالن

الثالثْرومانوسقتلفىلاشتراكهربمابالند-شعورهالى

5(AA)4ْصرَ،هب،اياعثفىصدبع:الةلةشندى

,PreviteOrton: Op. cit., .p,273 The Encyclopedia Americana؟9؟.*.ح.

.كلا.،12.0.91

858-857..095.The New Encyclopaedia Britannica, .V VI)1768( pp

858-857,.ewEncyclopaedia Britannica, .V VI,()1768 pp!195.ك The

(،وتبيرالبحاردار)63صر،3%،الأولالمجلد،المختصر؟الفداابو)295(

الكربىارف!دا!)،الخارحيةالفاطميينسياسة:سرورالدينحمالصحمددْ

الأئمةباْخبارالحنفااتعاظ:المقريزىيذكرحينفى542ْص(م6913-7691

المعاهدهوانم51ْ3/رو427كانذلكانNAYص!.3!.التلفاءالفاطميين

الرابع.وميخاةيلالظاهربينكانت

430ْص،السابقالمرجع:!صرورجمال.د)395(
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وعليم3701/كل942سميناعلىالاستيلاءتمفقدصقليةعنما1

.)495(مؤقتةانتصاراتكانتولكنهاكل432/م0401سيراكوزا

يوغوسدفيافى-ص16حاكماخضاعفى!يخائيلفشلولقد

.)595(البلغاريةالمقاطعاتفىثورةاخماداستطاعلكنه-ثةالحدب

الوابعهيخائيلمنبزواجهازويهأنهواهاهشيئانبرزن6نودوهنا

أهملحتيميخائيلتزوجهاأنفما،خرى6مرةالأمورتقديرخطآت6قد

بواسطةمقيدةكانتوتحركاتهاالشخصيةحريتها.وحتى،كليةبهاالاهتمام

رومانوسأصابالذىالمصيرتكراريمنعكىبدقةيراقبهاكانالذىحناأخيه

(695)أرجيروحا

شقيقحناكانالزيجةتلكوراءمنالحقيقىالمستفيدأنوالحقيقة

بعدحتى،سرتهم6فىالحكملاستمراربدهاءخططفقد،الرابعميخائيل

زوب"الامبراطورةوباقناعالرابعميخائيلموافقةبأخذوذلكالمرتقبةأخيهوفاة

.)795(قيصرلقبوأعطى،ا!يضاميخائيلالمسصسخته6ابنتبنىعلى

مميتبمرضمصاباكانالبلغاريةالحربمنالرابعميخائيلعودةفعند

توفىحيث-أختهابنهيخائيلتبنىتمن9بعد-الأديرةأحدالىفانسحب

)995(ْرو433/)895(م1ْ14ديسمبر01،اليومنفسفى

أختهابنالىبالوراثةالحكمسلطاتخولتالرابعميخائيلوفاةوبمجرد

.)006(الخاسميخائيلباسموتوح

.858..495 The New Encyclopaedia Britannica .V VI ,)1768( p

858..595.The New Encyclopaedia: Ibid., p

323.!.،.695..G Ost01 ogorsky: Op. cit

795."أ .G Ostrogorsky : Ibid., .p ,326 Cam. Med. Hist., .V IV, Part

089105

.895,.G Ostrogorsky: Ibid., .p,326 The New Encyclopaedia Britannica

858-857.07.VI، pp

.994ص،9ب،الكامل:الالحيرابن1995(

006.ولولح- Cam. Med. Hist., .V IV, Part ,1 .p ,891 The Encyclopaedia

12.".91,07,ricana
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Michaelالخامسميخائيلحكمأنوالواقع V106الجلفاطيمو()

The Calker " Calaphates.نهايةالىالبافلاجونيةالأسةبعهدأدى

الخسيسةالبافلاجونيينمطاهعأدت"أخروبمعنى.)206(متوقعةغير

.)306("!دميرهمالىوكراهيتهم

بأنوذلكحناخالهلهقدمهماعلىبجحودالخاسميخائيلردفقد

كانالذىالخمىنلكلطئيدواحدابنانايرتفعأندون،ونفاهعليهقبض

بعدأكثرالجلفاطميخائيلاندفاعازدادثم.)406(بعالجصمنمكروها

زويهالامبراطورةمعاقبةالىباتجاههوذلمكالسابقةالخطوةلتلكاتمامه

مستمراوكان،لهمملازعاجمصدر؟نهاوجدبسللوتعبيرحدوعلى.أيضا

ثم،الرابعميخائيلعهدفىالحالكانكما،صارمةمراةبةمراقبتهافى

بمحاولة)!هامهابعد.السياسةحقلعنلابعادهارادعةبصحاولةذلكاتبع

جزيرةالىزويهنمبم4201الفصحعيديومففى،وبالمفعلبرا!اورالاصسم

وصيفةسوىتصحبهاولممرمرةبحرفىPrincipoبرنسيبو

.(o)06واحدة

موقفحقيقةعنالعرببةالمصادربعضفىجاءبماهناعبرةولا

!حسن"أنهالقلقشندىيذكرفبينما.خالهزوجةمنهذاالحاهسميخائيل

بعضالىفنفاهافأبتالملكعننفسهاتخلعأنخالهزوجةمنوطلبالسيرة

.)6ْ6(هـ،433سنةالمملكةعلىواستولمىالجزر

الخامسميخائيلأنذكرعندماالحقيقةالىأقربالأثيرابنكانوربما

فأبت،الملكعننفسهاوتنزعتترهبأنمنهاوطلب"خالهزوجةأحضر

.706()،البحرفىجزيرةالىوسيرهافضربها

.106 .C .W Previte Orton : Op. cit., .p ,274 The Encyclopaedia Americana

12".91,07

السفينةشقوقيسداكقهو،الجلفاط

326,.206..G Ostrogorsky: Op. cit., p

274..viteOrton : Op. cit., p306.حا .C.W Pr

326."..،Ostrogorsky : Op. cit406.ج.

891.05،1.506 Cam. Med. Hist., .V ** part

4ْصَ،هب،الأعشىصبح:القلفشندى)606(

499ْص9ب،الكاهل:الأثيرابن)706!
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فترةسوىبانتصاراتهينعملمالخاسىميخائيلأنالواضحولكن

للاسرةالمخلصينضمتعارهةثورةقاهتمافسرعان.806()وجيزة

ضديدهبرفعتجرأالذى!-الجلفاط-الخامسميخانيلعلىوحكمالمقدونية

/م1ْ24ابرايلفىعيناهسملتثم"ْبالعزلالأرجوانفىولدتمن

.)061(ييضاحناخالهعينىسملتأنهقيلبل.)906(كل433

ثيابهافىلا،الراهباتنيابفىللجماصراليومذلكفىزويهبرزتوقد

Pهnديرالىالجماهيرنفس؟سعتثم.)611(الامبراطورية i

وجروها"راهبةكانتالتى-ثيودورا-الصغرىزويهأختهنهوانتزعت

بالاشواكامبراطورةبهاينادواكىصوفىسانتكنيسةالىارادتهارمخم

لطلبوفقاحجبتقدكانتثيودوراانقيلوقد6(\)2،زويهمع

.)613(كأويه

الانجةأنهافنجد.ئيودوراعلىقربعنلنتعرفقليلاموقفهنا

سريعة،جافة،مثلهطويلةوكانت،الثامنقنسطنطينللاهبراطورالصغرى

وفىتقيةكانتلكثها،الجمالمنقدرعلىتكئولمم،وكلامهالهجتهافى

باستمراروفاقع!معلىكانتأنهاجانبالىهذابخيلةكانتالوقتنفس

وأنها،منهاالغيرةشديدةكانتزويهانقيلحتى(ْ)114زويهأختهامع

فىثبودوراأختهامشاركةعنالسيئةميخائيلمعاملةتفضلكانت

.)615(الحكم

891..806.Cam. Med. Hist, .V IV, part ,I p

906..9".3.كر .G Ostrogorsky : Op. cit

Georgeمايناكسجورج)العظيمالقائد!هساحأطلقنه6 Maniaces)سجيناكانالذى

ايطالياْفىعسكرياوقائداحاكماوعينه

102,.Cam.Med. Hist. .V ,N Part ,I)p
891.،.(،.061 Cam. Med. Hist., .V IV, Part

الأ!داثْلتلكعيانشاهداكانالذىلهسللوعن

891..611.Cam. Med. Hist. .V TV, Part+) p

.9109،1.612 Cam. Med. Hist. .V IV, Part

326..613..G Ostrogorsky: Op. cit., p

274.491-391,.614.Cam. Med. Hist،..7 IV. Part,1 pp

991..615.Cam. Med. Hist., .V IV. Part.1 p
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للاصةالمثرعيتينالوحيدتينالمم!لتينكانتاالأختينأنوباعتبار

علىصرت6زويهأنولو)616(ْمعاالحكماليهماانتقللمذلك،ا!ونية

.)617(أختهاعلىالأسبقيةلهاتكونن6

المبيرنطية!)618(.الامبراطو!يةتماهاالمتياينتيقالأختين!حكمتوبذلك

يعوقهماكانأنهالاالمقدونيةللاسةالشرعيتينالممثلتينأنهماكانتارغملمكن

الوقتذلكفىكانتاأنهصا:أولا،الدولةشئونعلىالسهرمواصلةعن

الىالاصبراطوريةتوجيهعليهماالصعبهنوكانالسنفىطاعنتينامرأتين

المدنيةالعناصراتحدتالقصيرةحكمهافترةفخلاللذلك،المستقيمالمطريى

فرصةأيةيغتنمونالجميعوكان،بانسجاممعاالعملعلىوالعسكرية

الأختينبينالمعداوةكانت:فانيا.)961(الحكمشئونعلىللسيطرة

بزهامليسمكقوىرجلعلىالعثورالضرورىمنيمصبححتى،متأصلة

8).62(الحكم

بمثاليمدنالابأنهالقصيروثيودورازويهحكمعلىبسللويعلقهنا

خلالبرزتوقد)621("العليا!لسلط!فىوالمشاركةالشترل!للحكمضيد

.)622(مانياكسجورجالعظيمالقائدجهودحكمهما

رأسعلىقوىرجلوجودالىحلحةالامبريعلوري!ةحاجةكانتولما

ثيودوراوكانت".الكهلتينالأختيناحدىزواجهنلابدكانفانه،الحكومة

جديدهنبالحاحمثرعتفقدزويهأما.)623(،الزواجفىترغبلا

هنوالستينالرابعةبلغتقدكانتأنهارغم،ثالمثزوجعنالبحثفى

",_AYE))V.قنسطنطين8الوسيمالنارسلافىضالمتهاوجدتوبالمفعل
.616.,.G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,326 .C .W Previte Orton : Op. cit

.5.p،274,أ Cam. Med. Hist. .V IV. Partء.

991.0501.617 Cam. Med. Hist., .V IV, Part

274,!6..8 .C.W Previte Orton: Op. cit., p

991.،05.961 Cam. Med. Hist., .V IV, Part I

.36."-..062 .G Ostrogorsky : Op. cit

5..621.Cam. Med. Hist. .V IV, Part،11 p

102.0901.V ,N Part+!622.."د.Cam. Med

326..623..G Ostrogorsky: Op. cit., p
326..624..G Ostrogorsky: Ibid., p
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onstantineمونوماخوسوكنبته IX Monomachusَ('1)5ح

أعضاءأحدهـوكان433/م4201يونيه11فىلهاثالثازوجافاتخذته

ثقافةذو)627(عريقةأسرةالىيرجع،)626(البارزينالسناتوحزب

التالىاليومفىاهبراطوراتوج.)628(خليعافاسقاكانلكنهعالية

الفاصلةالفترةتلكانتهتوبذلك.)962(م4201يونيه12زويهمنلزواجه

.)063(النسائىالحكممن

بتوليهأنهيذكرفالبعض،عندئذقنسطنطينوضعفىالآراءاختلفتهنا

)631(،أليهبصورةالسيادةعنالسيدتانلهتخلت":الاهبراطورىالحرش

)633!ْوثيودورالزويهمساعداحاكماأصبحأنهآخرر،ىيذكرلمجنفى

.)633،الحكمفى!ثريكتيهعلىالقيودهننوعأىيضع؟نيحاوللموأنه

الم!خساتبتبديد،للملذاتالمحبالعاشقالامبراطور"معالأختينفتمتعت

.)634(؟العامة

التىالهديةتلكومثريكتيهالاهبراطورذلكاسافعلىدليلوخير

ثلاثون"بينهامنوالتىكل437فىهصرفىالفاطمينالىالبيزنطيونأرسلها

.625-Larousse Encyclopaedia..., Op. cit., .p.792 The Encyclopaedia Ame
065..cana.V ,7 p

626..هـ6305. .G Ostrogorsky : p0 it

991..627.Cam. Med. Hist. .V IV, Part, p

سياسيافيهمالمشكوككأحدملطيهصدينةفىحبسقدكانأنهالمرجعهذاويضيف

الرابع.ميخائيلعهدفى

0274".(.07،.628..C.W Previte Orton : Op. cit

1،.V IV, Part.,ول!اأ.d962.ول..G Ostrogorsky : Op. cit., .p,326 Cam

".ا9.

3.0.،.063 Cam. Med. Hist. .V ,.VI part H

فيهايشاركلماْنهالاهميةالاًببعضيتصفالقاسعقنسطنطينعهدانوالواقع

ضئيلبنصيبالا

274(.C..W Previte Orton: .V ,I)p
اليهْجداالمقربينومنخدصتهفىكانبسللوأنالىذلكيرجعوتبما

.Cam"،.ء)91 Med. Hist. .V ،+Part)

.74ص،البيزنطيةاحضارةا:رنسيمان)631(

0201.632.The New Encyclopaedia Britannica, .V.+) p

327..663..G Ostrogorsky: Op. cit., p

634.ه..".327 .G Ostrogorsky : p. cit
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بالفضة،هصفحةصندوقمائةعليهابنلاوخمسون،الذهبمنقنطارا

استمرارعلىالوقتنفسفىتدلوالتى)635(،والفضةالذهبأنيةفيها

.)636(الفاطميينهعالوديةالعلاقات

الفاطميينمنالوقتذلمكفىالبيزنطيةالحكومةموقفهوهذاكانواذا

حققحيثصقليةفىوخاصةالأوربىالغربفىمختلفاكانالوضعفان

Georgeمانياكسجورجالبيزنطىالقالْد Maniacesعظيمةانتصارات

الىافانىباسلنفستصبوكانتهاينجزأنحاولعندماوذلكفيهاْ

حملاتبارسالالخاصةالناجحةالمقدونيةاتسياسةيكملوأنانجازه

يسقولىأنمايناكسجررجاستطاعوبالفعل،صقليهَفتحلاعادةعسكرية

.(Irv)وسيراكوزاهسينافيهابما،الجزيرةمنالمثرقيةالأجزاءعلى

حتىمانياكسجورجمكانةمنوغيرهاالانتصاراتتلكزادتوقد

وتقدمبذلكجورجيعبأفلم،منصبهمنعزلهالىالتاسعقنسطنطينأضطر

/م4301فىولكن.امبراطورابهالمناداةقواتههنوطلبسالمونيكاالى

النصراحرازعلبىفيهاغاربقدكانالتىالمعاركاح!ىواثناءكل435

.)+(فقتلهسهمصابه6

كذلكوظلت،)638(تسامحاأكثرأصبحتالسنفىزويهوبتقدم

حياتهابذلكوودعت".M(هـ)EtY/م0501مايو26فىتوفيتحتى

.)064("الغريبةالخبالية

)641(التاسعقنسطنطينتوفىكللا46/م5501يناير11وفى

.)3(رقمالملحقانظر،491ص.هـ2،الحنفااتعاظ:الماتريزى)635(

.345ص،الخارجيةالفاطميينصياسة-سورجمال.د)636(

333-332..Op.cit." pp:!637.لاكل .G Ostrogor

333..G.Ostrogorsky: Ibid.، p*
327..638..G Ostrogorsky: Ibid., p

0.p cit. V963.:ة .G Ostrogorsky : Ibid., .p ,616 .C .W Previte Ort 5n

0274*.

274,.064..C.W Previte Orton: Ibid., p

1...أ .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,337 Cam. Med. Hist. .V IV Part!ن،

ء..!

http://www.al-maktabeh.com



-24.ا-

علمدونتمذلمكلمكلن،العرشعلىيخل!فهفيمنرأيهأعطىقدكاتأنهويبدو

بذلكسمصفعندمالذا،المقدونىللييتالباقيةالوحيدةالممثلة،ثيودورا

ققلدت"الحالوفى،الامبراطورىالحرسعلىوسيطرتالقصرالىعادت

تقلدتوهكذا(ALT)سلطانهاكاهلالىوعادت(lf)2للحكمالباقيةالأطلال

سبتمبربدايةفىت!وفيتحتىبمفردهاالامبراطوريةالسلطةنيودورا

كل.448/م)644(5601

لادارةالتامالتصميميحوطهاجادةبمحاولةقامتثيودوراأنوالمواقع

Leo)اخارتلمكنهاروجاتتخذلممانهاحقيقة.الحكمدفة Paraspondylus)

سياسةفافتتح،متواصلجادعملذوعنيداواقعيا"وكاق!لهاوزيرا

)645(ْالخارجفىالسدماقرارعلىوعملالداخلفىاقتصادية

بالتهالمستنصرالخليفةأنيذكررأىفثمةالفاطميينمعالعلاقةعنأما

وعمل،البيزنطيةالدولمةوبينبينهالعلاقاتصفاءفرصةاستغل،الفاطمى

قنسطنطينبراطورالاصالىفأرسلدولمتهفىالاقتصادبةالحالةانعاشعلى

يطلبم5401/كل446سنةبمصرحلتالتىالمجاعةاثرعلى،التاسع

استعدادهالامبراطورفاظهر،القمحمنأردبألفبأربعماثةيمدهأنمنه

،ثيودوراالامبراطورةرخلفتهتوفىأنيلبثلملمكنه،الطلبهذالاجابة

بلأ!هاعلىاعتدىمااذابالجنودالمستنصريمدهاا!نمصرلمعونةفاشترطت

فيودورافأجابته،ال!ثرطهذاعلىالموافقةرفضالمستنصرأنغير،معتدي!ى

.)646(هصرالىالغلالارسالدونحالتبأقذلمكعلي

0402.642.Cam. Med. Hist. .V IV, Part.) p

64()rْ47ْص،البيزنطيةالحضارة:رنسيماى
,.citء"، .p ,338 Cam. Med. Hist. .V IV part!.:644.لأطد .G Ostrogor

5..0

ثيودورابوفاةأت":بقولهالمقدونيةالأ!صرةنهايةعلىاستروجورسكىيعقبهنا

التىالبيزلحطيةالأصرةتلكحقاغريبةنهايةفكانت،الشهيرةالمقدونيةالأسرةتنتهى

لمدةوذلكالحياةلتواصلبعنادتماسكتالنهايةوفىنفسهاتأسسكىبشدةجاهدت

،المدىالبعيدةالشهرةذاتالعظيمةأعمالهاكلمرتوبذلكالأخيرةسنةالثلاثين

بها.يتغنىاندون

402..645.Cam. Med. Hist. .V IV. Part01 p

.246ص!،الخارجيةالفاطميبنسياسة:!صرورجمال.د)646(

.76".،IثمCam. Med. Hist. .V IV. Pa
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ارادشمصاوف!مييتىالبيزلخي!بيغأكلثرالوضعتعقيدزادوقد

لمحاربةفلطمىحيشبارس!الفلطميمي!ناعتباريردأنالمستنصرالخليفة

الشامبلادفىونودى،ملهمبنالحسنالدولةمكينبقيادةالبيزنطيين

بلأدمنمخقلفةاجزاءفىالفاطمىالجيشتنظوقدV()64والجهادبالمغزو

الامبراطورةأرسلتعنْدئذ،انطاكيةفىأخيراالمطافبهواستقرطشام

لفطاكيةدوقسوخرج،قطمةفمانون"-نمكوناانطاكيةالىأسطولاثيودورا

وبذلك(ILA)"الغنائممعهماللسلمينبشينينف!رواجماعةفىوبمطركها

الفريمقينمنوقتل!)964(كبيراعدداهغهموأسربالمسلمينأ!لهزيعةوقعت

.)655("اللأذقيةالىالرومىالأسطولوعادخلائق

الامبراطورةالىقبلههنسفارةالمستنصرالخليفةأرسلعندئذ

نوايااتضحتثم،)651(الثضاعىالدّعبدابورأسهاعلىثيودورا

ثيودوراالامبراطورةسمحتعغدماا!اطميينتجاهعندثذأكثرالبيزنطيين

القضاعىالهعبدابووجوداثناء،العباسىالنَهبأمرالقائمللخليفةبالخطبةْ

هنانؤيدونحن.)652(م1ْ55/كل447بالقسطنطمنيةالفاطميينشير

خطراأشدالوقتذلكفىالسلاجقةكانفقدغرولا!له":يقولالذىالرأى

(UV)023سص،2ب،الحنفااتعاظ:المقريزى-

هائةبها،حربيةمركبوالمشوان.331ص،المصدهـيلسابى!المقريزى)8؟6(

الدواوين(قوانين،دوزىعنحاشية)الأسطولسفنجمبرتعدوكانت.مجدافاوأربعون

.246ص،الخارجيةالالاطميينسياسة؟صورجمال.د)964(

132ْص،2ب،الحنفااتعاظ:المقريزىْ)(65

44حوادث3ب،مصراخبار:مسرابن)631! V،الحنفااتعاظ؟المقريزىهـ

المحدثالفقيه،جعفربنسلاههبىْمحمداللهعبدابهِهووالقضاعى32ْصْ،2ب

وكانم6301/كل4،4وتوفىالهجرىالرابعالقرنواخر6فىبمصرولدوالمؤرخ

بينوصار-بالنهالمستنصرعهدفىالقضاءوتولى،الشافعىوالفقهالحديثاقطابهن

ولهنونالمعارفعيونوكتابالظاهرالخليفةعهدفىالانشاءديرانوتقلدالبلاطكتاب

والعباسيينالأصويينالخلفاءوتواريخالانبياءعنالانباءلكتاب!ختصرالخلايقاخبار

عىْللصحققحاشلِهكل447حوادث،2ب،مصراخبار:ميسرابن)والفاطميين

المجلد:الميسرةالعربيةالموسوعة:غربالشفيق:اللهبأمرحاكم:العناناللهعبد

.(1386ص(ى-ش)حرف891،ْلبت(ن.النهخمةدار،الثاذى

الحنفا،اتعاظ:المقريزى،!447حوادث2ب،مصرأخبارةميسرابن)653(

.023صى،2ب

http://www.al-maktabeh.com



-126-

المغرببلأدفىسلطانهماضمحلالذبناللاطسِنمنالب!زنطببقعلي

.653()،مصرفىالصعابمنكثيرايواجهونوأصبحوا

بلبسفيرهلمحقتالتيالاساءةتلكعلىالمستنصرالخليفةردوكان

فىبمافأحاط".)654(القيامةكنيسةوكنوزنفائسأخذأنكلهابخلافته

اغلاثهجانبالى)655(،هفردةدارالىمنهاالبطركوأخرجوأخذهقمامة

عنبهاالرهبانومطالبةبل،النصارىعلىالجزيةوزيادةبمصرلملكنائس

فيالشديدالتوترالىالاجراءاتتلككلأدتوقد.)656(سشواتأربع

.)657(والبيزنطيينالفاطميينبينالعلاقة

الاهبراطورةعلىور448/م5601فىالبلاطحزبضغطماوصعان

البطريقعلىاختيارهافوقع.بعدهاالحكميتولىصنتختاركىنيودورا

فىثيودوراماتتفلما.(ستراتيوتيكوس)السادسهيخالْيلءالعجوز

مدةتتجاوزولمم،السادسميخائيلالعرشتولىم5601سبتمبربداية

فىالمرابطالجيشبرلْاسة،لمقارمتهحزباثناءهاتالفواحدةسشةحكمه

.)658(امبراطوراكومنيناسحاقبالقائدنادىالذى"الصغرىأسيا

الحكممثلتالتىونيودورازويهالامبراطورتينحكمفترةطويتوهكذا

البيزنطى.التاريخفىمرةوأخرلأولالمشتركالاميراطورىالنسائى

امبرطور!لآكلخليلةالبيزنطية1المرأة:رابعا

البيزنطىالحكمفىودورهاالبيزنطيةللمر،ةهثالأخرهذاويعتبر

التاسعقنسطنطينالامبرطورخليلةSclerinaسكليريناويمثله

.346ص،الخارجيةالفاطميينسبإسة!صرورجمالد.)653(

.247صالمرجعنفس:صرورجمال.د)654(

.'02ص،2ب،الحنفااتعاظ:المقريزى)655(

.)4(رقمالملحقانظر)656(

(V01)سياسة،سرورجمال.د،023ص،3ب،الحنفااتعاظ:المقريزى

.247ص،الخارجيةالفاطميين

.658 .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,338 Larousse Encyclopaedia of Ancient

792..andMedieval History, p
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زوجتهمنالثانىبزواجهارتبطالذى)965(م1ْ55-4201مونوماخوس

وكان،أرجيروسىالثالمثرومانوسمعنسببصلةأيضاسكليريناالمسماه

ضعيفتافهاحاكماكانالبيزنطيةْالمدنيةالارستقراطيةأعضاءحد6مثله

هنبمثىءالامبرطوريةمهاههجانبالىالحياةش!ونهارسلذلمك،الارادة

.66(0)لاستخفافا

الثامنقنسطنطينابنتىوثيودورازويهالتاسعقنسطنطينشارك

الىدفعتهالماجنةحياتهولمكن-بناهركما-زويهمنزواجهبعدالحكم

زوجتهأختابنة"الماهرةالفاتنة"لسكليريناالشديدحبهمشاعراخفاءعدم

الامبرطورةتركالوقتنفسوفى،وصدمهمبيزنطةأهالىروعمما،الثانية

.)661(الحركةمشلولةزويه

Sebasteبلقبلقتعندما،سكليريناهكانةارتفعتوقد

كلفيالامبرطورتينبجوارمكانهاعندئذالامبرطورخليلةأخذت!فقد

.)662("المراسيم

412,.965..G Buckler: Woman in Byzantine law, p

327-326..066..G Ostrogorsky: Op. cit.، pp
327..661..G Ostrogorsky: Ibid., p

327..662..G Ostrogorsky: Ibid., p

.وثيودورازويههنابالاهبراطورتينالمق!صود
http://www.al-maktabeh.com
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النائيالذل

الاييئالعيلا!االببزثيةا!لأةلور

السياسيةوالنواحىالحكمفىواضحةبصماتهاالبيزنطية8المرأتتردلم

التاريخحلقاتمنكثيرفىلهاكانحيثالدينفىأيضاتركتهابلفقط

الدينية.الحياةجوانبأدىَفىحتىالفاصلةوالكلمةالكبيرالأثرالبيزنطى

؟نهوالمحقيقة.)1(،المدىواسعةالديفيةالخلا!اتفىشهرتها"فكانت

السلط!ةالمرأةتولىدونيحولالدستوريةالناحيةهنعالْقثمةيكنلم!

.)2(،الأوتوقراطية

م(rry-603)العظيمالاولقن!ممططينامطلانه-1

التى8السيدتلهلناتبرزالدينىالجانبذلكصفحاتأولمىوعلى

والسريانيةالعربيةالمصادراختلفتوالتىالمسيحيةفىعظيمادورالعيت

فى)5(هيلاها-)4(يلاخى-)3(هيلانه)منهاسماءt,بعدهتسميتهافى

.)6(س!ط!+باسمالأجنبيةالمراجعاليهاأشارتحين

الأصل،رهويةأنهاعلىوالصريانيةالعربيةالشرقيةالمصادرأجمعت

الرهامنانتقالهاكيفيةفىاختلفتلكنها.(V)الرهاالىييصلهايرجعي!ى

413..inByzantine law, p!1.مع .G Buckler: Wo

-72ص،البيزنطيةالحضارة:رنسيمان)2(

.994ص،\ب،الخطط:المقريزى)3(

،373ص،التاريخفىالأولوآثارالدولاخبار:القرمانى)4(

Patrologia Orientalis .T IV, Les Homiliae Cathedrales de Severe

264..d'Antioche Part+3* Histoire 'dHelbne et de Constantin, p

ام(789-!8913ببيروتالفكردار)918ص،\ب،الكاهل:الأثيرابن)5(

:.6 .A .A Vasiliev : Hist. de 'I Empire.... .T ,I .p ,53 Andr6 Piganiol

173-172..L'Empereur Constantine, pp

الحططً:المقريزى،918ص،ببيروتالفكردار1ب،الكاهل:الألهيرابن)7(

.994صر،ا%

-etde Constan4،ول،)غولحPatrologia Orientalis, .T ,N part XVII, Histoire

265..tine,p

كورههنالجزيرةأهلمنكانت"هيلاشأنالىالأخيرالمصدريشير؟هنا

.،!حاربكالرتعرفقريةمنالرها
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والدسباهاالتىالسباياهنكانتنها9الأثيرابنيذكرفبينما.بيزنطةالى

.)8(،الملكهذافاولدهاالرهامنسباهاأبوهكان!قنسطنطينالامبرطور

جمالهابهرهعندماوتزوجهاخطبهاقنسطنطينوالدأقالسريانىالمصدريبين

يدعىالرومملوكولدمنرجلااناتفق".بلدهالىمعهواصطحبها

أنقذهالملكقلوديوسبندقيوسبنسميسداربنقسطوسبنوالنطينوس

منالشرقبلادتلىالتىوالكورالمدنليتعهدالأوقاتبعضفىالروم"لك

فأعجببهابصرفيهحصلفلماالمرأةهذهبلدجمتهامنوكانالرومكالمالك

)9(ْ"بلدهالىونقلهااياهافزوجوهأهلهاالىوخطبهابجنالها

انتقالمهاقبلوذلمك"الرها؟سقفيدعلىتنحرت"قدهيلافكانت

النصارىعنالبلاءبرفععنيت"زوجهاالىالملكانتقلفلصاالرومْبلأ!الى

يكنولملهالمحبتهيطيعهاكانلكنهوثنياكانالذى."زوجهامملكةفى

دينعلىفنشأقنسطنطينسماهابنامثهولدتوقد.مذهبهاحقيقةيعلم

بلاورفىالنصرانيةوكانت!بعدهالملكقنسطنطينتولىالأبماتولماأييه

دينهااظهارهيلاناترفلمصعبأنىفىالأصقاعمنوغيرهاالشام

1()ْ،بهيهلكماأصحابهمنعليهينتشرولئلاسنهلحداثةلابنها

والسعادةالظفرغايةفىيزلولمالعلوموتعلم"أمهمعقنسطنطيننشأوقد

(.11)،حاربهمنكلعلىمنصورا

ذلكبعدوأصبحتبل،مسيحيةكانتهيلانه!قرغمأنهوالواقع

ابنهاصععلنىاسِجابىموقفأىتتخذأنتحاوللمنها9الا)12(قديسة

لمهتهىءأنفضلتينهاو6عليهخوفاربما،المسيحيةبخصوصقنسطنطين

بعدْفيماالمسيحيةبتعاليمالتشبععلىيساعدهكىبهالمحيطالجو

منقنصطنطينموقفعنالاَراءاختلفتمهماأنهوالحقيقة

819ْص،\ب،الكا!ل:الأثيرابن)8(

.Q Patrologia Orientalis, .T IV. Part XVII, Histoire 'd Hblbne et do

265-264..Canstantin,pp

265-264..01.Patrologia Orientalis: Ibid., pp

.994ص،\ب،الخطط:المقريزى)11(

33..12..A.A Vasiliev. Hist. de'1Empire... .T,1 p
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الخدمةعنوالوشييناليهودابعد"تنصرهبعدانهيقالفاته)13(النصرأنيية

واخراجهالصليبمر1عنبالمفحصاعتنىثم.،السلطانيةالمراتبفى

صنةعثرينفىكانلما"أنه005ص،اب،الخطط:المقريزىيذكر)13(

عنواْخرجهمفغزاهماْطرافهعلىبعضالفرسخرجت-قنسطنطينأى-دولتههن

1ناْردتانلهْيقولوقانلارفعتقدالصليبشبهبنوداةنمنامهفىورا!ىبلادهَ

"ْوسكككبرككجميععلىالعلاماتهذهفاجعلحالفكبمنتظفر

Patrologiaأما Orientalis .T IV, Part, "+7* Histoire 'd en18dH

027-265..etde Constantin, pp

السمابعةالسنةفىأنهأولامنها.الموضوعهذاحولصختلفةأراءبعدةيمدنافانه

قسطنطيناليهفبرزبرومية(مكسيميانوس)مكسطيسعصا،قنسطنطينحكممن

الجيشوفودوعرفلقائهمعلىعازصايقاربهمبحيثونزلجيشهفى

ى6فرصباكرتعلىالعدوعزماليهوانتهىمقارعفعنفجبنوعظمةوقوتهوعدته

مؤلمفصليبخللهوفىههولاوبرقاعظيهاضياءالسماءفىكأن!نامهفىقسطنطين

أنهيذكرنانىورأى."المثالبهذاتغلبانكتقراْكالكتابههنهاوبينة.كواكبمن

العلموسالهمأهلمنصحبهوجمعشديداارتياعاقسطنطينلذلكفارتاعلانهاراذلكرأى

فامر.أحديعرففلم،الرومتعبدهاالتىالالهةهنهوولمنرأهالذىالشكلعن

فرغفلماعلمهرأسعلىيوضعوانالرويابحسبالذهبمنالصليبشكلبصياغة

الالهةأىأترىيفكرقسطنطينجعلالنصروبعد.صلكيموقتلبهموأوقعال!ومقصد

النهارنصففىالسماءالىرأسهرفعكذلكهووبيذصاعدوىقهرعلىأعافنى

روصية()قسطنطيندخلثمتغلبالشكلبهذان9كتابهوفيهالناركمثالالصليبفرأى

ولما.فارتاعالعلا!ةهذهلهظهرتالذىاليومفىالأصناممنكثيرتساقطأنفحدث

الصليبشكلموراَهالذىأن"عرفمناليهدسوابروميهالنصارىالىالخبروصل

علىوزوجتههوف!منالايمانقلبهفىرجلاذلكفىفسالىالمسيحعليهصلبالذى

قنسطنطينتنصرعنآخررأىهناككذلك.،أصحابهاكثرتنصربل،روميةأسقفيد

بهاالموجودينالنضارىهربروميةدخلفلما(برصأووضح)بهكانانهمو

المدينةهذهأطفاللهاذبحبرصكمنتطهرأنردتأان:لهوقالواالخفاءفىقومفجاءة

فىوجاءهعنهمفعالابالبكاءْالمديتةارتجتالأطفالىخذت6فلما"بدصادممواغتمسل

،الهاربالمدينةأسقفهوبرصهمنشفاءهيستطيعالذىالوحيدأناليهأرحىهنمناهه

منسقطالملكاصطباغوعند،قنسطنطين(تنصر)فاصطبغباحضارهأهروبالفعل

بينمايتراوحمعهتنصرهنعددانوقيل"برصهمنونقىالسمكقشورهثل4جسه

ألفا.وخمسونواننانسمةألفعشراثنا

يتأثرلمأنهعلىلهَدلوولدهلزوجتهبقتلهالخاصةقنسطنطينحياةانولوهذا"

الوسطى،العصورفىأورباتاريخ:نثاشور)،واخلاقياالمسيحيةبتعاليماطلاقا

.38صالعربيةالنهضةدار7291)
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والاهتماما!دسبيتالىالمسيروالدتههيلا!نىك!لفأنال!النتهتعناكة"

المقدسبيتالىهيلانهأمهبتجيزأمو5انطقيلبل.)14(،الأمربه!ا

شعائرواقامةالكنائسوبناءالسلامعليهالمسيحأثارطلبفى

.115)"النصرانية

ئحديدفىاختلفأنهولو،ا!دسبيتالى!فهسارتوبالفعل

والبعض)16(قنسطنطينحكممن8عمثرالحاديةنها9يذكرفالبعض،السنة

منوالعمثرينالحاديةو9)17(العشرينالسنهَفىكانذلكأنيذكرالاَخر

وثمانبثلثمائةالمسيحولادةبعدوذلك!والعشرينالثانيةأو،)18(حكمه

.)91(،سنةوعشرين

المهمةتللىاسنادأنبقولناالنقطةهذهعلىلنعقبثليلانتوقفهنا

ابنهاتشجيعفىخفيادورالهايكونوربما.تماماهواهاوافقهيلانهالى

الوضعهذاحقيقةبالتحديدنجزملالكننا،النصرانيةمانالايجابىموقفهعلى

ولكن.بشىءفيهالافصاحعنتقريباوالغربيلأالشرقيةالمصادرلصمت

وتعلقهاحبهامدىتجلىوالدتهالىالمهمةتلكقنسطنطينأسنادبمجرد

.بنجاحمهمتهااتمامفىوتفانيهاالمسيحيةباهداب

كانت"نها1يذكررأىثمةينههيلانهموقفحقيقةلنايوضحدليلوخير

ويصلىالمقدسبيتالىتحجاانالدينونصرابنهاتنصرانأنهقديمانذرتتد

بل.)03(،نسكهاوقضتبنذرهافوفتالمسيحأثارعلىالبيعويبنىفيه

نأموالمقدسبيتالىلمسيرهاالمباضرالسببيجعلالعربىالمصدران

.)21(،بالمنصرانيةدانابنها5

027-926.."!.Op. it14.،س Patrologia Orientalis .T ،* Part

.ه.ْص،ا%،لخططا:لمقريزىا(51)

.372صا؟ولوأثارالدولاخبار:القرهاش)16(

173.17.Andrd Piganiol: 'I Empereur Constantin, p

.011صبيروتالفكردار،\ب،الكامل:الأثيرابن)18(

.005ص،\ب،الخطط:المقريزى)91(

275..02.Patrologia Orientalis: Op. cit., p

(3)N(بيروتالغكردار)،891صاب،الكامل:الأثيرابن.
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نذوهاتمضافرهوالمقدسةلملاراضىهيلانهتوحه!يالسببأنرالراجعح

قنصطنطيناب!نكعرسيوسمققلىبح!مدولابنهالنفس!هاالتشفعفىرغبمتهامع

.)22(صحاوانجهاهىمنهابع!ثيرزرجتهوفاوستما

الأساقفة(حدهوالصلييمكانعلىهعطنطدلالذىهلهنايهمنارلا

وفقتهيلانهأنيهمفاالذىولمكن)24(اليهود؟حد(نهيم)23(المسيحيين

ورصعتهبالذهبصفحته"الذىالمسيحالسيدصليبالىالوصولفى

.)25(،فيهأودعتهالذهبمنتابوتالهواتغذتبالمجوهر

المسيحالسعِدصليبفيهاستقرالذىالمكانفىالاَراءاختلفتوقد

وأخرالمقدسببيتبقىأنهقائلفمنهيلافبعد.)26(الحقيقىالصليبأو

ذلمكغيرالى!ثروانأضكسىىابىحملى؟نهأوالقسطنطينيةالىحملأنه

.)27(المتباين!ةالآراءمن

الخشبةأخرجت"قديلانهأد!تقريباالعربيةالم!صعالرأح!عتولقد

173.0550.22 Andre Piagoniol : .p cit

.هقاريوسالأسقفأنهقال005ص،ا%،الخطط:المقريزى)23(

أما)24(

271-027.iaOrieMalis .T IV, Part XVII, ppأFatrolog

اليهودوجوهباستدعاءأمرت5:المقدسبيتالىوصلتعندماهيلانهأنالىفتشير

أحدهمفأخبرهمبالصليبصتعلقالأمرأنفىفكرواعندنذ."مشايخهموعلمائهم

متىعليهبالدلالة6وصاهوبموضعهاخبرهوالده\ن(!معونبنبايهوذا)ويعرف

علىاحطعواالصصليبعنرسالتبمهيدنهمجلسالقومحضرقلما.يلتمسهن5طهر

يرجعانصهالراسخةباليهوديةلمهالشيطانفوصموس،بالسؤالفاعتمدتهذاايهوذا

بمكانهفاعترفالموتحتىجبفىبآلمقائهفخوففبمكانهمعرفتهفأنكر،!عتقدهعن

دينالىانتقالمهعندوسسالمقدسلبيتأسقفاأصبحأنهبلذلكبعديهوذاتنصروقد

.(قريافس)النصرانية

271.25.Patrologia: Ibid. p

اخبار:القرمانىعلىالأمراختلفهنا

والفضلأبالذهبالمسيععليهاصلبالتىالخشبةحلتهيلانهاننذكر372ص،الدول

نفسه.المسيحصليبفىذلكفعلتبأنهاالقول!نبدلا

53..T.,I p26..مح!8!!+أ .A .A Vasiliev : Hist. de

273-272..cit.,ppه!.:ientalis27.!!ه)ثي Patro
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هوعيدااليومذلكمنوجعلتعليهاصلبالمسيحأنالنصارىتزعمالتى

وجدت"(هيلاش)ن6السريانىالهصدريذكربينما28()،الصليبعيد

قسطنطينوسالىوأنفذتهالنصفينأحدفأخذتبنصفينمكسورةالصليبخشبة

ذلمبهأخذأرادواالرومهلوكانثم.بفاميةالاَخرالنصفوخلفتولمدها

المدينةفىوبقىنصفهعلىرصالمحوهمالمدينةأهليتركهمفلمفاميةمن

.)92(،منهالربع

زكرياقولهيلانهالهمتتفكيرفبعدالأربعةالصليبمساهيرعنأما

تستعملهلمجامافصاغتهاالربقديسالملكفرسلجامعلىتكوننه6النبى

.)03(،المنهظهالحروبملاقماتهمعند-لململوك

على"المقدسببيت)31(قمامهأو،القيامةكنيسةهي!لانهبنتوقدهذا

ثمانىحوالى"بنائهافىالعملاستمروالتى)32(،بزعمهمالمسيحقبر

)34(ْالشامببلأدالكنائسمنالعديدبناءجانبالىهذا)33(،سنوات

الحاديةالسن!ةفى!أنهبقولمهالموضوعهذاعلىالأثيرابنعقبولهذا

وأمههوبالبيعممالكهجميعطبق(قنسطنطينملك)هلكهمنوالعشرين

.)35("العجائبهنوهىالرهاوكنيسةحمصكنيسةمنها

005صاب،الخطط:المقريزى،918ص،اب،الكامل:الاثيرابن)28(

274-273..92.Patrolo،" a Orientalis: Op. cit.، pp

مديفةواخربواالرومالفرسغزتيوسطوسزهانفىأتالمصدرنفسويضيف

هرقل،أياموفىالمدامْنالىوحملوهالصليبهنالباقىالربعالفرسوأخدفامية

ذهبا.وغث!اهبباقيةهرقلووصلهفافقذهاليهذلمكيوجهانشهربرازهرقللسا

pp.03ط،.84،,275274,271 Patrologia

.(لمجروتالفكردار)NMص،اب،الكامل:الأثيرابن)31(

.005ص1ب،الخطط:المقريزى)32(

174,!.".33.Andre Piganiol: Op. cit

تحتالمسيحقبرعلىالمقدصبيتأسقفعثوربعدتمذلمكأنالمرجعنالسويضيف

الوثنيينفيهايعبدكانالتىالكهوفأحد

.372ص،الأولوآثارالدولاخبار:،لقرهانى)34(

091ص7،-1،الكاهل:الأثيرابغ)35( - 1A9(بيروتالفكردار).
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وايودوجما:بولمكريا-3

لعبتالتى.(م045-خ8.)ال!انىثيودوسيوسأختبولمكيريا(ها

فقد.بنامركماأخيهاعلىبوصايتهاالبيزنطىالحكمفىهاها!را

ومايخاأركادياشقيقا!هاالقرارذلكفىوشاركتهاال!عزوبهحياةفضلت

وكتبدنهعفتهنالثلأثأركاديوسبناتنذروالشعبالدينرجالحضورففى)

العذارىقريهثموالجواهرالذهبمنلوحةعلىالمهيببالمعهدالالتزامهذا

.)36(،الكبرىالقسطنطينيةكنيسةفىالملاعلىالثلأث

علىالحظركلمحظوراوأصبحديرالىالثلأثالعذارىقصرئحولوقد

ضمائرهن،يهد!نالذينالقساوسةعدافيماالمقدسةالأعتاباجتيازالذكور

(.TV)الجنسينبينالفرقنسواالذينالقديسونوهم

دينيا،مجتمعامنهنالمقرباتالعذارىوبعضوشقيقاتهابولكيرياكونت

حتىالصومالىيلجانماكنوكثيرا،وخيلاءهالملبسزهوالجميعونبذ!

الابرة،وأشغالللتطرجمزالوقتمنجزءاوخصصن،المعتدلالبسيططعامهنعن

..)38(،والترانيمللصلواتوالنهارالليلمنساعاتعدةوكرسن

الخاصةحياتهافىالمتقشفةالعذراءتلكموقفكانهاذاولكن

؟كامبراطورة

بطريركمعا"حديومكلغذائهاتتناولكانت"بولكيرياا"ننقولانيكفى

التاريخينكما)93(،الكنيسةسياسةمعهلتناقش(القسطنطينية1)بيزنطه

كلفىبولكيرياشادتهاالتىالفخمةالكناسْىمنالكثيرلمنايصفالكنممى

الىهذارالفقراءالغرباءلمنفعةأقامتهاالتىالبروهؤسساتالمثرقولايات

.)04(الرهبنةلجمعياتدائمةبصورةخصصتهاالتىالوفيرةالمنحجانب

الأوغسطاأنولو.246-245ص،2!،..اضمحلال:جيبونادوارد)36(

جندياكانالذىمارقيان!ن-أخيهاوفاةوبعدعمرهاخريففىتزوجتبولكيريا

:Ostrogorsky.,)95اصبراطوراأصبحثمقويا Op. cit)

.346ص،السابقالمرجع:جيبونادوارد)37(

.246ص،3ب..اضمحلال:جيبونادوارد)38(

93.ءcitهـ..ء,414 .G Buckler : p

236ص،البيزنطيةالحضارة:ونسيمان

http://www.al-maktabeh.comوالصفحة.المرجعنفس:جيبونادوارد)04(
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ابنهأثينيسالىالاشارةعليناتجببولكيرياعنالحديثوعند

الظروفاضطرتهاثمحياتهامستهلفىوثثيةكانتالتىليونتيوسالفيلسوف

.)41(القسطنطينيةالىاللجوءالى

،"نبعدوذلك،منهاالزواجعلىثيودوسيوس9خيهابولكيريالاغرت

السهلمنوكانلاالمسيحيةقىوالدخولالوثنيةتر&علىأفينيسثمجمت

الاسمالمعموديةفىعليهاطلق6و،الوثنيةخطاء6هنالتبرؤعلىأثيتيص)غراء

.)42(يودوكياالمسيحى

المسعحية؟اعتناقهابمدايودوكياموقفكانفماذا

تبدو-الشكربنذوروالوقاءللحج-الشرقالىايوسوكياهحيوةان

والعظعة.الأبهةبمظاهر(حيطتلأنهاالمسيحىالتواضعر!حهعمتفقةغير"

بمنحةتبرعتانطاكياوفى..والجوهرالذبمنعرشعلىجلصتفقد

الماثيلوقبلت،العامةالحماهاتلاعادةالذهبيةالجنيهاتهنمائتانقدرها

فاقتالمقمسةالأرضوفى،يجميلهاعرفانالمهااهداءهاأنطاكياقررتالتى

العظيمةميلانةسخاء،يهاأمرتالتىالدينيةرالمؤسسات،صدقاتها

.(34)"ويريحتها

حيثايو!وكيالأهجادالمشئومةالنهايةكانالمق!سالحجهذاأنغير

الحياةفىسنرىكما-زوجهاشقيقةهعالحكمأجلمنصراعاتفىدخلت

،)44(الدولةفىالبارزةالشخصياتمنالكيرضحيقهارأح-الاجتماع!ة

خريسوستومالقديسفمثلا،عقابهامن1حيانايقلتوالمالقديسينانبلى

34*.!mفىفعالبدورتشاركأنلاعلىالمر+شجعالدى

لقبهاالقى،ايودوكياالاهبراطورةبواسطهنفسههوعرقب،الكتسيةالخلأفات

)04الفاسقةالوقحةبالمراْة! ، Jezebel)*

غيرةمنهربتاثينيصاْنيضيفوهو025-924صالمرجعفقس)1،(

شقيقيها.وجشع

منحهاعدمعلىحرصتبولكيريااْنغير)025ص،3ب،جيبونادوارد)42(

.(بنتاوأنجبت،عقيمغيرأنهاأثبتتحتىأوغسطالقب

.351ص،2ب،ال!مابقالمرجعجييونادوارد)43(

.252ص،2ب.!.اضمحلال:جيبونادوارد)44(

414-413..45..G Buckler: Women in Byzantine law, pp
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حياتهانهايةفيالإمبراطورزوجهامنطلبتايودوكلياأنوالواقع

وبالفعلءبعيدةعزلةفىتميشحيث(ررشليمالىبالانحصحابلمهايأذنأن

المنفىفىتقويباعاهاعمثرستةحوالىايودوكهافقضت،اْرادتهالمهاكان

.)6،(والتعبد

الأول:جمممتنيلنالاجمرا!رزوجةثيودورا-3

والامَدامبالضجاعةاتصفتقد-بغامركما-ثيودوراكانتاذا

قانها،شبابهامستهلفىخلاعتهاجانباليالقرارات1اتخاذفىوالجوأة

النساءعدادهنأصبحتالمصيحيةالديانةتعاليمرفهمتتنصرت(نبعد

لم!وبذلك)47("فيهاعيبلاحياةللعرشاعتلائهابعدرزاولمت"التقيات

أشادوقد،حياتهامنالمرحلةتلكفى)48(شجاعتها!عنثيودوراتقوىتقل

Jeanالأض!وصى)حنا 'dEphese)-المعاصرينالموثوفيؤيتالكت!ابحد9وهو

تحبافىة1المرلاسماهاعندها،)!،(التدينوذلهالتقوىبقلك-لفيودورا

بتعاليمتمسكاالأكئرالامبراطورة"وكأله"بالمحماصوالميلوءةالمصيح

)05("المضطهدينتحمىكىصعبة؟زمنةفىالدّعندمنوالمرسل!ة،ةلمسيحية

المونوفيزيتيينكتابأحدمنواضحتحيزهنالعباراتتلكفىيكنومهما

أحبهاهدى(ىالىيرضحذلكفان،!(%)المونرفيزيقيةالامبراطورةلمتلك

المونوفيزيتى*المذهبأتباع

واتجاهاتهاالدينيةالامبراطورةتلكهيولعنحديثنافىنستطردأنوقبل

.(الواحدةالطبيعةمذهبأو)المونوفيؤيتىالمذهبماهيةلنبينقليلانتوقف

الروهانىالعالمموبالتالىالمسيحيينقسمتالتىالمكبرىالمشكلةكانت

هنقرنينلمدةبينهماوالسياسيةالدينيةالبغضاءوأثارتمس!كرينالى

أنهذلك.الأبوالالهالابنالمسيحبينالعلأقةتحديدمشكلةهى،الزمان

.225ص،2%،اضمحلال:جيبونادوارد()46

23..47..L Brbhier: Vie el Mort. p

(LA)47ص،ا!،الوسطىالعصورأورباتاريخ:زيادة"دترجمة:فشر.

991..it". .+ ،1 p94..ء .A .A Vasiliev : p

,.d .T ,I .p ,991 .G Zananiri : Hist. de '1 Egliseا.A .A Vasiliev : Ib.5تا

125,.Byzantine,p

528..a,.V,26 V51.مصض The Encyclopaedia Ame
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هذهتحديدحولالاسمكندريةفىالكنيسةرجالمناثنينبينخلافحدث

وجودييحتمالمنطقبأن-مثقفسكندرىكاهنوهو-أريوسفقالالعلأقة

يمكنولادونهاذافهوالأبلملألهمخلوقالابنالمسيحكانولما،الابنقبلالأب

فانأخرىوبعبارة.والقدرةالمستوىفىالأبالالهالابنيعادل(نحالباى

يصبحونالمسيحيينفانوالاالمطلقالكلمةهذهبمعنىالهلامخلوقالمسيح

الثالموثفكرةبأنفقالانناسيوسأما.الهينوبعبادةالتوحيدبعدممتهمين

بحكمشىءكلفىتماهاالأبللألههساوياالابنلِكونبأنتحتمالمقدس

وهكذا.متميزينشخصينكاناوانهذا،بعينهواحدعنصرمن(نهما

يستقيمالانناسيو!مىالمذهبكانحينفىالموحدينمنأريوسأنصاركان

.)52(عقولهمقبلعواطفهميحكمونالذينالبسطاءهنالناسعامةوتفكير

المسيحطبيعةبفصلالقائلالرأىم431سنةأفسوسهجمعأدانوقد

الابنينأنكرأنبعدأريوسادانةأدتولقد.)53(البشريةطبيعتهعنالالمهية

أيضامعهموانفصل،المسيحىالعالمعنالجرمانانفصالالىالأبمادةهن

.)54(الجرمانيةالممالكبهقامتالذى،الغربكل

أقطاب-يتزعمهمالكنيسةرجالمنجماعةظهرتالوقتذلمبهومنذ

لحىأطلقثمومنلملمسيحالواحدةالطبيعةبمبدأتمسكوا،المصريةالكنيسة

ْ(55)الواحدةالطبيعة"المذهبهذا ، "Monophysite

904ص،الوسطىالعصورفىأوروباتاريخ:عاشورسعيد.د)52( - r.

Painter: A Hist. of the Middle Ages, Lot:The)

.(endof the Ancient World

.52ص،الوسطىالعصورفىباjj.9ا!تاريخ:عاشورسعيد.د)53(

(Duchesne : Hist. Ancienne de'1 lie)

.091ص،الوسصالعصورأورباتاريخ:العرينىالبازالسيد.د)54(

ا!نهاغير،الأريوسيهالنحلةاختفتحتىمستمراظلالنضالانالمرجعنفسويضيف

الطبيعتينطنالتفرقةالىتدعوالتىالنساورية،آخرانمذهبانظهرحتىولتتكدلمم

سادتاوقد،الهاالمسيحهنتجعلالتىوالمونوفيزيتية،المسيحعندوالشريةالالمهية

وفلسطين.لشامIوصر8فى

.52ص،الوسطىالعصوراْوروباتاريخ:عاشور!مصميد.د)55(
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منذأقصاهوالثسطنطينيةالاسكندريةكنيستىبينالدينىالنزاعبلغوقد

طبيعةحولالكنيستاناختلفتحينماالميلادىالخاسىالقرنمنتصفحوالى

واحدةطبيعةللمسيحبانالقولالىالمصريةالكنيسةفذهبت.المسيح

Monophysiteطبيعتينللمسيحبأنقالتفقدالقسطنطينيةكنيسةأها

457مرقيانالاهبراطوردعاوقد - 45 (ْ Martianذلكأجلمن(م

مذهبأنقررور451سنةالصغرىبأسياخلقدونيةفىدينىمجمعالى

هذهبو+مر.)56(الصحيحالدينعليوخروجكفرالواحدةالطبيعة

المذهبوهو،أمهطبيعةهنوبشر(بيهطبيعةمنالهفالمسيح"الطبيعتين

.)57(،الملكانى

كانتعديدةلأهمموطناباستمراركانتاوسوريامصرأنوالواقع

الدينية.بمعتقداتهممستقلينالبيزنطيةالدولةعنللأنفصالباستمرارمستعدة

العديدالميلأ!يينالسادسالقرنوبدايةالخامسالقرننهايةأباطرةأغدقوقد

الوحةتحقيقالىأكثريميلونوكانوا،المونوفيزيتيينعلىالامتيازاتمن

.)58(رومامع

527)الأولجستينعهدمنذتماماالوضعاختلفوة - 5 NAم)

ضدوالاضطهادالقمعبدأفقد(م565-527)جستنيانعهدفىثم

وجهعلىثمالنهرينبينوماويرمينياوفلسطينسوريافىالمونوفيزيتيين

التلهفشديدىالمونوفيزيتيينكانولمذلك،مصرفىالخصوص

.)95(لثيودورا

عن6ْ%،الاسلامفجرفى!صر:كاشفسيده.د()56

(Milne: A History ofEgypt)

علىواْطلقواخلقدونيةصجمعأقرهصايقبلوالمصصرمسير!انالمرجعنف!ى!ويضيف

بذلكيعرفونزالواولا(الصحيحة-الديانةاتباعأى)"الارثوذكسيديئ"أنفسهم

.اليومالىالاسم

924.Theodora,p57.؟ Diehl

Buryعن52صالوسطىالعصور!ىأوروباتاريخ:عاشورسعيد.د

المربيةالكلمةهن"الملكانيينباسمالعربىالفتحبعدالبيزنطيةالكنيسةاتباععرفوقد

الاسلام،فجرفىهصر:كاشفسيده.د).براطورالاهمذهبلاتباعهم"ملك

Munierعن6ص

251-025..58.Diehl: Theodora, pp

591..95.Diehl: Ibid., .p,251 .C.W Previte Orton: Op. cit., .V ,I p
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لذلك،والشاممصرمسيمحيمعرئامعلىضبابهامنذثيودوراكانت

الاندفاعوقضفيفالجرتلطيفعلىالييزنطىالعر!ثىاع!ئهاقبلجاهدةعملت

نفونهنلهاكا!ماعلىذلملىكلفىهعمَمدة،المونوفيزيشِنلاضطهادالجنوبى

.)06(جستنيانعلىقوى

!عاش11()للارثون!كسيةالمصافدينمنجستنيانكانالوقتنفسوفى

63)خلقدونيا)62("المز!وجةالطبيعةلعقيدةمتعصبامتزمتا Chalcedonian)

القسطنطينيةبينالوحدةتحقيقفىوبالنجاحالبابويةمعبالصلحيحلموكان

رحا،معمتحدأرثونكممىبحكميحلمكانأخربمعنىأو0)64(والغرب

جستنيانكانوبذلك.)65(روماوفخامهْعظمةبمظاهرمفعماذهنهوكان

.)66(رسوليةمقدسةجاصعةواحدةذلايمان-بكنيسةشديد"

لمم!والتىالعرشاعتلائهاقبلضودورأكاترتلكحصقنيانكانذل!

،الدأنلامنقيلبصاضاعبرةولا)67(،تعبدهامعرذائهاتتعارض

يرغبلمللزواججستنيانطلبهاعندماوأنهأرثودكسياقسيساكانثيودورا

قبولعلىيجبرهالنبأنهجستنيانتعهدأنبعدالامنهتزويجهافىوالدها

المتحيزينأحدعنالر!ىذلكالعبرىابننقلفربما)68(،خلقدونيةمجمع

لثيودوراه

وكانض،مولدهابمكمشرقيةكانتثيودوراأنهوهنامهعنامافكل

منبا!يدقربعناحتكتأنبعدالمونوفيزيتيينمعباستمرارمتعاطفة

25..06.Diehl: Ibid., .p,251 Diehl: Hist. de'1 Empire Byzantine, p
.61 .G Zananiri : Hist. de'1Eglise Byzantine, .p 125 The Encyclopaedia

528..Americana,.V ,26 p

.57ص،\ق،الوسطىالعصورأورباتاريخ:فشر)62(

59108..3.."t63.ول:.!أح.C.WPreviteOrto
.64,Christopher Danson: Le Moyen Age et les Origins de 'I Europe

.p ,142 .C .W Previte Orton : Ibid., .p ,591 Diehl : Hist. de '] Empire

,Byzantine..كح! p

015205

,Diehl),Diehl:Theodora)27.65ص.Cam. Med. Hist. .V II, p

.NAصْ،اب،الروم:رستم"سد.د)66(

.534ص،2ب،اضمحلالى:جيبونادوارد671(

74-73..68.The Chronography of Bar Hebraeus, .V) pp
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محبة،بمعلميهممعجبة.)96(شبابهاأيامفىالاسكندريأفىرؤسائهم

وأبالشفقةذلككلفىمدفوعةتكنلمأنهاوالوأقع.رمبانهملصراحة

الدينيةالمسال!،هميةعرفتالفذةالسياسيةبموهبتهاانهابلفثطالتعاطف

علىالمسيحيةالديانةصول6تعليمهابحكمكذلك.)07(مسيحيةدولةفى

ليسبشدةبمعلميهاتأثرتثيودورا؟نوالواقع".)71(اليعاقبةمنمعلمينيد

بطريقةوابرازهالمعتقدبهذابالجهرولمكنبمعتقدهمالتمسكفىفقط

.)72("علنية

التىالدينيةبالمجادلاتالأولالمقامفىنفسهجستنيانشغلفبينماوعليه

عرفتقد،العظامالبيزنطيينالأباطرةكلهثلثيودوراكانت،تنتهىلا

السريعةالدينيةالخلأفاتخلالمنالسياسيةإللصعوباتالرئعسيةالملاهح

وأحياناسراأحياناالخارجوفىالدأخلفىاتبعتفثدلذلبا)73(ْالزوال

Zenoزينونالامبراطورمنكلسياسةنفسهىمستقلةشاسةجهرا

(EVE-م194الى476منثم475الى)وأنسطاسيوسAnastasus

194-\o A74(م(.

الدعاهاتتمثلالمزدهرةالغنيةوسوريامصرأقالميمأنثيودوراعرفتلقد

.)75(للامبراطوريةالأساسية

الضرقيةالأممبسببهاأ"ظهرتالتىالدينيةالخلأفاتأنعرفتكذلك

.W Previte Ort5n!س.،(Diehl)96..عنكلا Cam. Med. Hist. .V ،11 p

187..Op.cit. .V ,I p

.Cam.27.07عنDiehل) Med. Hist. .V II, p

.435ص،2ب،اضمحلالَ:جيبوناردادو71()

3Jacobالبرأدعىيعقوبالىنسبةاليعقوبىوالمذهب Baradeuأسقف

هصرزارالذىالميلادىالسادسالقرنصنالئاشالنصففىالمونوفيزيتىالرهامدينة

مصر:كاشفدسيد.د).بهاالمونوفيزيتيةالكنالهسلتنظيمالشرقبلادصنوعدد

Munierعن.6ص،الاسلا!فجرفى

172,.72..A.A Vasiliev: Hist. de'1 Empire. .T,1 p

(Cam.Med. Hist., .V،11 .p.27 (Diehl7؟.
188..74..C.W Previte Orton: Op. cit. .V ,I p

.p.,173 .C W75.أ.Diehl: Theodora, .p,152.A.A Vasiliev Op. cit., T
27..PreviteOrton: Ibid., .p,188 Cam. Med. Hist. .V II, p
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ذلكمنسد9الىذهبتانهابل(76(ْبشدةالدولةتهددالمنشقةنزعاتها

الفرصكلاستغلالطريقعن،والاستياءالسخطتهدئةضرورةت1رعندما

الامبراطوريةبالسياسهَدفعتلذلك،المدىالواسعبالتسامحوأيضاالمتاحة

الوقتنفسفىمعهاوقادت،الوضعهذاعلىالنهايةفىنفسهالتشكل

.)77(جستنيانالمترددالقلقزوجها

الأخيرةأيامهاوحتى،حياتهاطوالعاشتفقدالحالكانمهماولمكن

علىامتيازاتهامغدقة.(VA)المونوفيزيتىمعتقدهاعنمدافعةمحاربة

.)97(المونوفيزيتيينأتباعها

مصرهراطقةن9فىالفضلاليهايرجع"المسهب(دييل)لتعبيرووفقا

اعادةحىَسورياهراطقةأخذأيضاواليها،بالتسامحطويلةسنواتنعموا

المنشقيئأنحمايتهاالىيرجعكذلك،المضطهدةالقوميةكنيستهمئأسيس

اعادةعلىالقدرةوفىرعايتهافىالدخولفىالبدايةفىءالحقلهمأصبح

التىالحرهانقراراتتحىىمنتمكنواالنهايةوفى،دعايتهمفىبحريةالبدء

تشجيعاتهاوالىالعلمانيةْالسلطةوتشريعاتالدينيةالمجامعأصدرتها

بلادفىبالنجاحالنهايةفىالمونوفيزيتيةالتبضيريةالبعثاتتوجتومؤازرتها

الىالوص!ولعلىحياتهاطوالجاهدةعملتولقد،والحبشةوالنوبةالعرب

المذهبسوىعمرهاطوالتعقنقولموالتفاهمالوفاقيسودهارض9

.(08)،تىبفيزنولموا

وبدتالدينيةالمسالْلفىمستقلةأراءمنلهاماثيودورايعلنتفقد

السياسيةوبصيرتها!ثرقيةعواطفهابدتكما،المونوف!زيتيينمعميولمها

تتحدىأناستطاعتالتىالمونوفيزيتية"معالدينىالاتفاقجانبفىالثاقبة

.)81(،استهواءأعظمالشرقيةالشعوبوتستهوىالاضطهاد

27..Med.Hist. .V،)) Ibid., p.!76.+ص
07-7..77 Cam. Med. Hist. .V ،)1 p

78.؟Theodor.!ء153,4 Diehl

173,.97..A.A Vasiliev: Op. cit., .T ,I p

252..08.Diehl: Theodora, p

.57ص،اق،الوسطىالعصورأورباتاريخ:فشر;81(
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ضدالبشعاضطهادهفىالبدايةفىتمادىجستنيانأنوالحقيقة

.)82(جشيبنعهدعلى95بدقدكانالذىالاضطهادذلك،المونوفيزيتيين

،527فىالهرطقةضدالصارمةللقوانيناصدارهسببهودلكوكان

(.Ar)م528

المسموعةوكلمتهاالشديدثيودورال!ثيرتحتجستنيانيلبثلمملكن

الكنيسةوعنرومهعنالابتعاد!ثر:لهثرينبيننفسهوجد!(نلديه

واستعدادفيهاالقلاقلشرأوعنهالشرقيةالولاياتانفصالوشر،الأرثوذكسية

أصحاببهيرضىوسطاحلايضعينفأحب،تنتهزفرصةكلفىلمناوأتهأهلها

(.At)يرثوذكسيتهعنبهيحيدولاالواحدةالطبيعة

علىحكمهمستهلفىجستنياناعتمدثيودورالمشورةفوفقاذلكوعلى

)86(ْالمنفيينالرهبانعىاسذإوبنصيحتها.)85(مونوفيزيتيينمستشارين

أصحابمنالرهبانبعضعنالنفىقراريلغىم952قراراصدر6"بأنونلك

الهاربيئوالرهبانالأساقفةهنكبيرعددفعاد)87("الواحدةالطبيعة

وأديرتهمكنائسهمالىالغيابهنطويلهسنواتبعد،المنفىفىوالمبعدين

(.AA)8المهجورالمخربة

!القصرفىوحتىبل،العاصمةفىج!يدمنالمونوفيزيتيونظهروهكذا

ملجأحمايتهاتحتالقصرأصبحفقد،نفسهثيودوراقصرأى198(،المحرم

.9(0)لمؤامراتهمومركزا،المونوفيزيتيةلروْساء

انتعش"قولهفىوذلكثيودوراعلىأخرىمرةجيييونتحامليظهرهنا

عددهموتضاعف،عيةأوسراالعداءالكنيمصةيناصبونكانواالذينولئك6

591..W.Previte Orton: Op. cit., .V ,I p82..ح

لأ8ْصْ،\ب،لروما:ستمفاْسد.د(38)

1A1ْ-018ص،السابقالمرجع:رستماْسد.د)84(

991..85..A.A Vasiliev: Op. cit. .T ,I p

p.86.كلا.1،.591 .C .W Previte Orton

(AV)181ص،اب،الروم:رستمأسد.د.

252.'.Theodora,p:88.اْ!حفىا

253-252..98.Diehl : Ibid., pp

142..09.Christopher Dauson: Le Moyen-,...egA p
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.)19(،مولاتهموجهعلتالتىالكريمةالابتصامةبفضل

الدخولعلىجستنيانشجعتعندهاوسع69خطونيودوراخطتوقد

والودالاعجابشديدةكانتفثد.المنشقينمعمبالثرةعلاقاتفى

9لسيفيروسا )Y ( Severe)أنطاكيةطريرك(سويروس)أو

فىقبلمنعرفتهقدكانوالذى.)39(وعليفتهمنعزلقدكانالذى

مواجهةفىوضجاعتهوفصاحتهوعلمهايمانهكانالذىوهوالاسكندرية

الحزبمشاهيرهنوجعلتهشانهمنرفعتالتىالعواهلأكبرمن،الاضطهاد

سفيروسالىوهيودوراجستنيانكتب-منهاوبتاثير-لذلك،المونوفيزيقى

طريقةفىمعهللتداول.)49(القسطنطينيةالىيحضرن6اليهمتوسلين

.)59(وسطحلالىالوصول

دنويعلقالذى،شعرهوبياضوضعفهسنهبكبر"المطراقتذرععندئذ

تهنلمثيودوراعزيمةلكن.)69(بالاسكثدريةالبقاءعلىوأصر.،أجله

سفيروستقنعأنالبدايةفىاستطاعتقدتكنلمفاذاهمتهاتثبطولمم

دةlلا)،الأرثوذكسمعاجتماعالىتلاهيذهدعتفقدبالحضور

.)79(،الوحدة

شاهدلرأىووفقا،الصلحأجلمنالدينىالاجتماعذلكعقدوبالمفعل

بكلااالغامضةالمسائلكلفىخصومهمناقشةفىالامبراطورانشغلميان

وبالفعل)99("الأبوعطفبحنان"أخروبتعبير)89(،صبروبكللمطف

العاصمةقصورأحدفىمونوفيزيتىراهبخمسمائةواستقر"الصلحتم

..1()8"للتنسكوغريبةكبيرةصحراءالىالقصرذلكمحولين

.435ص،2%،اضه-ور:جيبونادوارد(51)

253..29.Diehl: Theodora, p

181ْص،اب،الروم:رستمأسد.د)39(

49.ء27.00 Diehl : Theodora, .p ,253 .L Brehier : Vie et Mort

181ْص،اب،الروم:رستمأسد.د)59(

253..69.Diehl: Theodora, p
254..79.Diehl: Ibid., p

(Mani)991.89عن..A.A Vasiliev: Op. cit. .T ,I p

254,.99.Diehl: Theodora, p

A..991.001ءن(40Jلهعه3)كْلءطءس! .A Vasiliev : Op. cit., .T ,I p
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علىللمنشضينمعينخير!برعايتهاشودوراحمايةكانت!وبذلك

فانه،خروبمعنى.)101(نفسهاالبيؤنطيةالعاصمةفىحتى،النشاط

مصوداقدراللمونوفيزيتيين\حاز،ل!وجتهلتنظيماتجستنيانانصتاعندم

.)201(التساهحهن

،)301(العاصمةالىالمونوفيزيتيينكبارمنالكثيرونأسععندلْذ

ألا!يواطورةلاصرارنتيجة!ترددهأنهىالذى،نفسهسفيروسرأسه!وعلى

علىوبكتوهعاتبوهالذين،الدينفىاخدتهالحاحتحتو؟يضاثيودورا

--:-.)401("الواضحكسله

ففسهالقصرفىويقام،القسطنطينيةالىسفيروسوصلوهكذا

العطماءمنمسموعامو!تهاعلىمعتمدا)501(،لثيودوراكضيفل!

المونوفيزييينوأصبح،الدينيةالشئونعلىقوياتأثيراسفيروسزاولوبذلك

.)601(العاصرهةسادةهم

الامبراطورةرعايةكانتكيفالاستفاضةمنبشىءدييللنايالرزهنا

"استطاعفمثلا.أنذادالمونوفيزيتىال!نفوذادلاهتىالأولىالدعامةهىثيودورا

أعطيتأرضعلىبنىالذىالديرفىوهرZoorasالمونوفيزيتىالراهب

منزلتهار!فعتوقد،عقيدتهدقائقالجميعيعلمأنالامبراطورةبواسطةله

كلالصدقاتبتوزيعهواحسانهومحبتهلمتواضعهنتيجةبالذاتالفقراءبين

.)7.1(8ديرهبابعلىبالمئاتيحتشدونكانواالذينالمحتاجينعلىيوم

254..101.Diehl: Theodora, p

75ْص،\ق،طوسطىالعصورأورباتاريخ:فشر2101(

.255.301.Diehl: Theodora, p

صك!!!هولأفاصيبماأسقفءieeيخير:المونوفيزيتيبنهوْلاءأهثلةومن

Zoorasاهبوالرالقديم

255..401.Diehl: Ibid., p

الىساركب*ليما!قاأنهالدينفىاخوتهعلى!ممفبروسردمنجزءاكانوقد

!ْنتيجةأيةبدوندممصأصل!ش،آهال!مترتميقاْصامعقبةأىأظهرلالكىالقسطنطيفية

591.,.t..V ،1 p501..ثْع .C .W Previte Orton : p

256-255.!.،.601 Diehl : Theodora

256..7.Diehl: Ibid., pا
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للمبمثرينالمتحمسينأكثرمنالخصوصوجهعلى-النساءكانتولقد

المونوفيزيتيينمنافممىبهاعابالتىالنقاطأهممنأنوالحقيقة-السوريين

خماطرطيبعناليهمواستمالوافريدةتسهيلاتقدموا"أنهمهيعليهم

لكثرةمنهمالميؤوسالمخلوقاتمنوالعديدوالراقصاتالعاهراتمنالكثير

.)801،،ورذائلهمعيوبهم

ازديادفىكانونجاحهمالصمودفىكانالمونوفيزتييننجمأنوالواقع

منلتزيدأخرى!رةدورهاالظروفلعبتهاصعانالتىثيودورابمؤازرة

الديثى.المجالفىالامبراطورةتلكنضوذ

القسطنطينيةبطريرك(Epiphane)منكلاالأثناءتلدفىتوفىفقد

حريةلثيودوراجستنيانفترك.1()90الاسكندريةبطريرك(Timoth،)مح!

هرطقتهم،قىمشتبهمحلهمبطاركة"فاختارتمحلهمابطرقيناختيار

TheodoseوثيودوسللقسطنطينيةبطريركتولىAnthimeفأنثيميوس

.)011(للأسكندريةبطريركاعين

اعتلاهبالذاتالقسطنطينيمةفىالبطركىالكرسىأننوضحأنهناويهمنا

ثقوذوصلمدىأىالىلنايبرزوهذا111()ص535المونوفيزيتىانثيميوس

عندنذ.ثيودوراالاهبراطورة

256..801.Diehl: Ibid., p

258-257..901.Diehl: Ibid., pp

،الروم:رستماْسد)مد35القسطنطينيةبطريركالمجفانوستوفىوقد

.(181ص،اب

27..eet Mort, p011.:الأ .L Brehier

قصرفىثيودوراالاصبراطورةاعهمامفالذىالأديرةأحدضيقيمانثيميوسكان

Hormisdas.احترمهوقدلطرابيزونأسقفاذلكقبلكان،مقدسارجلاوكان

التىولشجاعفوملذاتهاللدنياواحتقارهاخلاتوحسنايمانهلقوةالمونونيزيتيون

لينا"مرنا"فكانثيودوصأماللحقيقة6قربجعلف

258-257(..Diehl: Theodora,pp)
591..teOton: .! cit. .V ,I pْ111.ا .C.W Prev

ةبلءاماعشرةاثنىحوالىالخاصثيودوراقص!!فىمختبئاانثميوصظلوقد

.(!!238،البيؤنطيةالحضارة:رنسيمان)لهحمايتهامدىعلىيدلوهذا.وفاتها
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الفرصةتتحولم،التسامحبذلكطويلاالمونوفيزينيينينعملمولمكن

كانالذىالوقتففى.)113(نواياهاتحققكىلثيودوراأنذاكالكاملة

وصل،الدينيةالأهوربعضلمناقشة)1113جديددينىلاجتماعيعدجستنيان

الخصمذلكوكان،بيزنطةالىاللحظةتلكفىمتوقعغيروهنافسخصم

9اجابيتوسالبابا)فىممثلا AgapitوAgapetus!جستنيانألىمبعوثا

البيزنطىالامبراطوريعوقلكى.)114(الشرقيينالقوطهلكقبلمن

السفارةتلكوصلت"وقد.)115(ايطاليا8لاستعادخططهتنفيذهنجستنيان

منالزرايافىبماالبابافعلم)116(،م536فبراير2فىالقسطنطينيةالى

معمفاوضاتفىالدخولورفضالدينيةبالمسألةفاهتم.)117(خبايا

118(ْ)جستنيانغضب9مما"الزنديقلاأنئيميوس

بالمالالحبوووعدتتضرعت!خرى9مر؟ثيودورامهارةبرزتهنا

.)911(،التاهةبالأرثودكسيةبتظاهرهاجانبهاالبىفجذبته

تحذيرورغمZoorasزوراسالراهبطردالباباطلبذلكوتلى

يجعلأن"علىأصرالباباأنالاالراهبنلكشخصيةقوةمنلهجستنيان

محاولا!رغمولكن"الخضوععلىليجبرهمه1.لحضرالسورىالراهب

بدونكانتالمفاوضاتأنالابذلكاقناعهنةسهوالامبراطورالبابامنكل

(.02O)جدوى

026..112.Diehl: Theodora, p
27,.113..L Brehier: Vie et Mort, V

026.114..L Brehier: Ibid., .p,27 Diehl: Op. cit., p

013..TheEncyclopaedia Britannica, .V ,I(A Bib,,1768 p

القسطنطينيةفىوتوفىم53دهايو13فىعينالباباأنالأخيرالمرجعويضبف

للشماهسهرنيساكانالبابوىالكرسىيعتلىانقبلوأقم536ابريل22فى

كأوصا.فى

013..A.Bib),1768)p("مح!أ.كأ،clopaedia BritannلإNew Enc+،!115س.
27..116..L Brhier: Op. cit., p

.181ص.\ب،الروم:رصتمأسد)117(

026.118.Diehl: Theodora, p
026.911.Diehl: Theodora, p

الاباباأمامللمثوللتسزقدمهزوراسالىالبابوهـةالبعثةوصلتعندما)013(

الكبير-الصومأيامهىتلك:الراهبواجابهممغلقةالديرأبوابوجدتاحابيتوس
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علىللقبضعممكريةفرقةجردعندماجستنيان(نيذكرر(ىوثمة

Cornالذهبىالقرنعبدرو؟رادتالراهب 'd orضاحية)الىلمتصل

Sykae°.)الصفينةمنالنزوللحظةوفى.زوراسبهايوجدالتى

قدمه،منبضربةالسفينةبعد9مهولاشبحاالثانىالشاطىءعلىانتصب!

الرجلمعيحارباللةأنثقةوكلهمالجميعفرعندئذ"الأهواجرسطبهاورمى

.)121(نجملكجستنيانيخبرواماوسعانالمقدس

فيهاالكهنةومقدهىالقسطنطينيةأساقفةأجابيتوسالبابادعاوقدهذا

انتخبثمرأيهشاركلهوهنانثيميوسفيهعزليرئاستهمحلىمجمعالى

1،ميناصوالشعبوالاهبراطورالاكليروس 1enasعلىبطريركا

.)122(القسطنطنينية

بنفسهورسماختارفقف،للباباعظيمانجاحاكانذلك؟نوالواقع

خلأفْأىبدون)123(انثيميوسالبطريركليخلفم536ميناسالأسقف

ممانفسهأخابيتوستوفىحتىالشهرعن-فترةسوىتمضلملكن

)134("اللهمنعادلةعقوبةكانموتهاْنيعتبرونالمونوفيزيتيينجعل"

منهم.المتشددلموقفهنتيجة

الامبراطورةمنبتإييدجديدةمنرؤوسهمرفعالمونوفيزيتيونعاودهنا

ضىعلنانصر"فوراسأنحتى،دعايتهمفىجديدمنوابتدأوا،ثيودورا

بل،البلاطفىالنبيلهالعائلاتأبناءمنالأطفالمنكبيراعدداالفصحعيد

جزاءهفكاناهبراطوريةصورةبعصاهوضربتجر"المونوفيزيتيينأحدإن

.)125(البيزنطيةألعاصمةفىوالهياجالشغبأشقدهنا."عينيهسمل

أيضاذلكحدثوقدالفترةْتلدفىيكنمهماالتفاوضيحذزالسماوىالقانونوانب

أردتواذا"5لكأقولهاخركلاملدىليس":الراهبقالفقدللاءبراطوربالنسبة

."اختصاصك!نفذلكالقوةاستخدإم

261("..Diehl: Ibid)

262-261..1.Diehl: Ibid, pp(؟

181ْص،\ب،(لروم:رستمأسد.د)22،(

013..123.The New Encyclopaedia Britannica, .V I(A. Bib)1768 p

262.124.Diehl: Op. cit., p

"ْمناسبةوتعزيماتلسحرنتيجةسقط"أنهادعواالكاثوليكأندييليذكرمفا

262..Ibid.,p:!8!125ا.
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مجمط-الصدي!ةالقصطنطينيةبطريرل!-ميناسالبطريركعقدعنمثذ

.)126(صوفىسانتلكنيسةالمجاورةالعذراءكن!سةفىم536دينيا

البابابصحبةكانواالذينرالأصاقغةالقسططينية،صاقفةالمجمعوحضر

وفلسطينسوويامنالمضسةالجماعاتبعضجانبالىجابيتوس6

وصدرانثيميوسولمعن)128(،صمجباالهرلحقهَفشجبوا.Y(\)1وسيناء

ولمجيرسيفيروسمبئ!كتاباتادانةجانبالىهذا،ضدهالحرمانقرار

Pierreالأفامى `d Apam6eالكهنوتيهْالرتبكلمنجردواوقد،وزرراس

Pelagiشوللج!يوصىائدعوالباباصثلتأثيرتحتجستنيانانبل

مصروهب!انن9قيلحتىم'72سنةفىوذلمكشديدةاضطهادبحركةقام

(.'1)9منهايفلتوالمأنفصهم

فوغم،والمونوفيريتيةللمونوفيزيتيينثيودوراتعضيدبرزاخرىومرة

د!الامبراطور،علبىنفوذهابسطفىبالغتأنهاالااضرارمنبهامالمحق

وجنبت،الاهبراطور!بالقصرالخاصالحريمأوالخدرفىانثيميوسأنزلص

الىب!الاضافههذا.).كا\(المجعع؟مامالتهثيلمن،اتهعواالذ-شالاَخرين

()131الكهانمنعددبترسيمقام4!هح"dء؟هثيودرصالعزولالبطوير&أن

بطريردأما،الهربعلىصاعدتهالتىالوسائلبكلسيفيروسهزوتكذلك

نفىبينمانشاطهمزارلهَفىجديدمنربدأمصرالىقوجهفقدافطاكية

.)132(تراقجاالىنرراحمه

تصحدثعندماذلكبعدجلياواضحابرزالدينىنيودوراتأثيرانبل

.NANص،!،الروم:رستمأسد(361)

263..27i.Diehl: Op. cit., p

.ا"\ص،\ب!!لروم:رستمسد9)128(

591..912..C.W Previte Orton: Op. cit., .V،1 p

013..،5ه! Diehl : Op. cit

عنهويدافعمنهويمنعبيتحرمماكلىتعنكلمةرهيحرائمجمعهاوالحريم

الحضارةتاريخ:ماجدالمنعمعبمد.د)وأطفالتساءمنالرجال"هلتعنىوهى

(ْم7891القاهرة)121ص،الوسطىالعصو!ف!الإسلاءية

27.1.3 .i .L Brehier: Op. cit., p

26505.،.132 Diehl : Op. cit

005Brehier)7.-برييهأضافوهنا : Vie et Mort)

م.38oوقدسبهاهاتحيثهصرالىلب"سيفيروسان
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رجلطمعفقد.)133(لرغبتهاوفقا(لرومابابا)واختارتنفسه!البابوية

الملكورشاالبابويةمنصبفى(Silveriusسلفاريوس)يسمىدين

بالقتللهمعارضكلوهددسلفاريوساقبولعلىالأخيرفأكرهثيودوسيوس

)134(.فرفضميناسعلىانثيميوسيساعدأنالباباهذاالىثيودورافكتبت

Vigiliusفيجيليوسمعثيودوراواتفقت.)135(المظمىبالخيانةفاتهمته

الىبتقريروزودته.البابوىيالكرسىووعدتهالقسطنطينيةفىألباباوكيل

الرابعالمجمعفىفيجيليوسهيطعئ(نمثرطعلىالبيزنطىالمَائدبلزاريوس

روها.الىوسافرذلكفقبل.هيناسعلىوأنثيمالوسسفيروسويساعد

فيجيليوسوأقامونفاهالرهبنةثوبوألبسهالبابابلزاريوسفخلع

المسيحفىأنيقولمنكلوحرمالواحدةبالمطبيعةالمعتقدفيجليوسفثبتمكانه

ال!ابنأنيعترفولا،انسانهوحيثمنصلبأنهيقولمنوكلطبيعتين

.)136(صلبالذىنفسههو

كلانفقد،)137(الهريمةهمَبلالتىبالمرلاةتكنلممثيودورا!نالواقع

مؤازرةأوعونأىتقديمعنعاجزةفترةفوقفتالظروفا!مامتنحنىأنلابد

ومقدرةومرونةبجر!ةاستطاعتالوقتنفسفىولكنها،المحطمينلأتباعها

كانفبينما.ولأقباعهاللمونوفيزيتيةتنتقموأقصاعينالصاعتردن6فائقة

فرصةثيودوراانتهزتالمونوفيزيتيينعلىالعقيمةلعناتهينزلم536مجمع

العرشيعتلىاختيارهامنجديدباباعنلتبحثأجابيتوسالباباموت

البابابنائبنلكفىمستعينةر(يناكماهدفهاتحقيقفىونجحت.البابوى

يناصرجديدا(بابا)وبمؤازرتهابفضلهاأصبحالذىفيجيليوس

.)138(المونوفيزيتية

العاصمةفىالمعتقلينالمونوفيزيتيينرؤساءاستغلت؟نهاذلكمنوأكثر

.133 Diehl: Theodora, pp. ,148 .153 .َ.--.

هـ831ت؟86صن،،6ب،7لروما،رستمأسد(431)

:n.".ت.591 Op. cit135.ه .C .W Previte Ort

NAYص،اب،الروم،رسشمأسد)136(

-28-27.L.Brehier: Op. cit., pp
591..137.Diehl: Op. cit., .p,266 .C.W Previte Orton: .V ,I p

267-266...138 Diehl : Ibid., pp

NAYص،اب،الروم:رستمأسد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-151-

الفرصةاتاحةفىاليهاالفضليرجع(نهبل،الخارجفىالتبشيرصهمةفى

كى-لهالشرطةرجالتعقبرغم-543الرهاأسقفالبرادعىليعقوب

ايخسةبعدهسميتالتىسوريافىالمونوفيزيتيةالكنيسةتنظيميعيد

.)913(اليعقوبية

للص:نوفيؤيتيينهضادااتجاهايأخذوبدأجديدمنجستنيانأفاقهنا

كانكما،هضىوقتأىفىبرلايهمستبدايكنولمالغربهعللصلحويسعى

اتجهبل،العقيمةوالمناظراتالدينىالجدلهنالكثيراختلقفقدالوقتذلكفى

(Thethrreeالثلاثةالفصولم)543فىو؟دانحرمبأنذلمكمنأبعدالى

(041)ح"4اهع35

المصيصىTheodoreثيودورمنكلكتاباتهىالثلاثةوالفصول

الموافقةتمتالذين،القورسىTheodoretوثيودوريت،الرهوىكمه!أو

ذلكوراءمنأرادجستنيانانوقيل،خلقدونيةمجمعفىكتاباتهمعلى

المونوفيزيتيونيوافقفسوفكتاباتهمأدينتاذاأنهوذلكالمونوفيزيتيينتضليل

5)141(الخلثدونيةالعقيدةبخصوصعباراتمنجاءماعلى

ثيودورافأخذتوفعلقالهماعلىذلمكبعدندمفيجيليوسن6والواقع

فىذلكتموبالفعل،منهلتنتقمالقسطنطينيةالىفيهاتستدرجهفرصةترتقب

،م548يونيه28فىالسرطانبداءترفيت!أنثيىدرراتلبتولم

وأهمهانقائصهفانكشفت."أمينةنشيطةمستشارةبوماتهاجستنيانفففد

للجدللياليهمعظموكرسالاداريةواجباتهفأهملباللاهوتوالهوسالتردد

.)143(الدينى

591..913..C.W Previte Orton: Op. cit., .V ,I p

591.،05.014..C.W Previte Orton: Ibid

591..PreviteOrton: Ibid., p141..؟.C

.182ص،اب،الروم:رستمأسد)142(

لأ39صاب،الروم،رستمأسد)143(

528..TheEncyclopaedia Americana .V,02 p

وفاتهابعدفقداوالارثوذكسالمونوفيزيتمنكلااًنهناالاخيرالمرجعويضيف

المهحت.المتحمسينأنصاره!ا
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بصورهّبالمستقبلتنبأتثيود!وراأن+فقو!أنالانصافمنأنهرالواقع

رفيقهافعلممادقةأكثرتحوعلىالوضعوفهمتوضرحاأكثر

أكثرالحكمةمنأنهكليلخىالأمبراطوهـجستنيانأى)144(،الاميراطورى

.)145(جستنيانلرأىوليسلرأيهاالخضوع

أولانشيرأنالدينىالمحالفىشخصيتهاقوةلحىللقدليلشاويكفى

فيجيليوسالبابارآشهمرعلىلأتباعهاومؤازرتهاالمتيناقوىمومَفهاالى

الاسكنفرانىوئيودوسالأنطاكىرسفيررسانثيميوسالقس!طينيةوبطريرك

،.1NEIالبرادعىويحقوب

وحدهكافيازوجهالمرغباتيحياناالعلنىتحديهاكانربما:وثانيا

شهيروكمثالجستنيانْرا"ىعلىرأيهأتقدموهدى،الدينيةمكانتهالاثبات

المونوفيزشىالأسقفأن،فيهيبين)147(دييلعنبالتفصيلنقلناهذلكعلى

المعزولالاسكنتريةبطريوكْحاضيةضعنكانالذى((Julienجوليان)

بذلكجستنيانعلموعندما،النوبةوثنىبينللتبشيرالتوجهأرادثيودوص

شحملأناليهاعهدسفارةعد6وارثوذكس؟ض!ةيريسهادينيهببعثةعهد

نفسوفى،التعميدملابسمنوالعديدالقيمةوالهداياالمالالنوبةملكالى

المبعوثينجهودهبكليعضفبانةhdbaideدوقالىأمراضدرالوقت

.؟ذلكمنثيودرراموقفكانافمان.جستنيانقبلمنالاهبرأظوريين

الوقتنفسفىحازماولكنهقصيراخطابانجانبهامنثيودوزآأرسدَلقد

الىأولاسيصلالاهبراطورمبعوثان*فيةقالت617baideحاكمألى

نفسوفى،الاهبراطورمندوبىر!جاع)احجة-ْبا!يهْيتذرععاليهْاْن6نوبخلاده

تلكوأمام،بلادهالىالدخولفىالتقدمحقبجوليانيبطى؟نمجليهالوقت

لمرورالمجاليفسحأنسوىتثطغط+4ححاكنميستطعلمالحازمهَالرغبة

،الامبراطوربعثةلتعطيلالترتيباتكافةعملتوقد.ثيودورا.أولامبعوثى

."نتيجة(يةتثعرلملاالأخيرةتلكوصلتفعندمالذلك

(Diehl)27.p،144.+أ.Cam. Med. Hist. V

914..145.Diehl: Theodora, V

.185،..146.Diehl: Ibid

015-914..147.Diehl: Ibid.. p
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فىواضحاالأولجستنيانالامبراطورزوجةثيودورانفوذكانوبذلك

نأحتيالسياسيةوالحياةالحكمفىأيضابارزاكانكماالدينيةالحياة

نألديهمالمقدسيئكلوالىاللهالىكانوايتوسملرنالدولةرجالىوكبارالأساقفة

)148(قدسيةوا!ثرتقوىالأكئروالامبراطورةللامبراطورالنوابيجؤل

ايرين:الامبراطورة-4

فىالأنثويةالأقطابمنيارزاهاهاقطباايرينالامبواطورةتمثل

للحكمبالنسبةتمحىلاأثاراتركتكيفبنامروقد،البيزنطىالتاريخ

فيهوضحأخرحقلالىننتقلوالاَن.عهدهافىالسياسيةوالحياةالبيزنطى

الدينىْالحقلوهوقويةوفاعليةبشدةتماثيرها

والأيقونات14(9)والصورللايقوناتوتبجيلهابتقواهاايريناشتهرت

Iconsطف!5القديمالاغريقىالفعلهنمشمعَةكلمةصالمصطلحفى

صورةو9صور:وصعناه!هطف!والاسمماكل9أوأشبهائابمعنى

التار-فىشاعتالتىالمصطلحاتهنكثيرالمصطلحهذامناشتقوقد.هقدسة

وأالصورومحطمiconodulistوالتماثيلالصورعابدمنهاالبيزنطى

)015(الصورتحطيمبمعنى،conoclasmوالمصدرIconoclastأيقونىاللا

والقديسيينوالعذراءالمسيحتجسيدمحاولةعنعبارةوالأيقونية

اللأأيقونيةأها.وخارجهاالعبادةدورفىواستعمالهاوالصوربالتماثيل

بالتماثيلوالقديسيينوالعذراءالمسيحتشبيهجوازيعدمفيمتقدون

145..148.Diehl: Theodora, p

.،pp.,035-934 .G Ostrogorsky : p. cit914."أ..A.A Vasiliev: Op. cit., T

,.t..V ,I .p ,025 .M Vأpp. ,917-177 .C .W Previte Orton : Op. c

..p.,82 .C Diehl : Op. cit،ءAnastos : Cam. Med. Hist. .V IV, Part

164,.p.,177 .L Halphen; Op. cit., .p,311 .G Zananiri: Op. cit., pp

127-126ص،البيزنطيةالدولمةتاريخ:توفيقكمالعمر

22ْص،ايقونيةاللاكةالب:طرخانعلىابراهيم

.6صاايقونيةاللاالحركة:طرخانءلىابراهيم1015(
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.(151)لصوراو

-158/مVA.-7كالا)الرابعليوالامبراطورحكمفترةأنوالواقع

انتصارذروةصنانتقالفترةكانت-ايرينالا!براطورةزوج-(ور164

علىالأيقوناتتبجيلال!العودةال!الخامسقنسطنطينيدعلىاللأأيقونية

.)152(الأيقوناتبلدأثينامنانحدرتالتىايرينلد

عن14ص،البيزلحطيةالاءبواطورية:اليوسفأحمدالقادرعبد)151(

(Ware: The OrthodoxChurch)
176-175.،.،.+15..G Ostrogorsky: Op. cit

الشرقعرشليرتقىايسورياجبالمنم717741-الثالثليوالاهبراطورجاء

دفعتهالتىسبابالاًأهمهنوالعربباليهوداقصالهوربماوعقلهتعليمهفكانا،وربى

553ص،3ب،جيبونادوارد)والتماثيلالصوركراهيةالى

161..G.Ostrogorsky: p

امتلا&فيهمتع،الذىم727-736سنةالهاملمقرارهليواصدارسببهوذلمكوكا!

والعذراءالمسيحصورةال!أيضاالمنعاصتدكما"ملاكأوشهيد!ولغدي!دلىصوردأية

,Milton..V Anastas: Studies in Byzantine IntellectualHistory)
27-726,nst the images in the YearآPart VIII, LeoIII' s Edict aga

.حح-75.)

27"لأم-726فىهـرةلإولالايقونيينوبينلميوبينالحقيقىألصرإعبطوقد

البرونزيةالبوابةعندالمنصوبالمسيحتمثالوتحطيمبازاحةجنددأمرعندهاذلك

المهمةبتلكالامبراطوراليهاعهدالتىالقواتتعرضتعندلْذالإمبراطورىلفِ

بدفعاْووالنفىبالجلدعوقبواالذينوهم،العامةمنالايقونيينجانبمنللهجوم

كبيرةغرامات

(Milton.V Anastos : Studies

in Byzantine Intellectual History, Part VIII, Leo III' s Edict against

11-01,.theimages in the Year,27-726 pp

:Ostrogorsky.,556162!ر،02:جيبونادوارد p!ف.

onstantineالخاهسقنسطنطينالاصبراطورعهدوفى Copronymeخ

-£1775النجسأى- Vفظيعاالاضطهادوكان،الأيقوفيينضدالحملةاشتدتم

مظ!رهابرازأوللمسيحالجسدىالتمثيلشجبقرر.م754دينيامؤتمراعقدثقد

وخلافالرسموساةلمنوسملهبأىالخارجى

30 : Studies3لم؟؟.M .V A

0in Byzantine Intellectual History, Part XI, Ethical theory of Images

153(05
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الأيسورىالثالثليوالاهبراطورمنلمكلاللالايثونيةالسياسةابعدت

الىو؟دت،لملبيزنطيينوالتبعيةالاخدصعنالبابويةالخاهسوقنسطنطين

ا!سطنطينيةأن"ذلكمنأكثربل،الكارولنجيينمنالوقتنفسفىاقترابه!

.)153(،اليونانيةباللغةالمتكلمينالمسيحيينعنحتىهنفصلةأصبحت

فىالكبيوالحماسهىاللا؟يقونىالعصرسماتأهمكانتشكوبدون

تجحريمهممتزمتينالأيسوريينالأباطرةيكنولم!والفنىالفكرىالمجالين

بل،للبلأطالاجتماعيةالحياةوعظمةوالأبهةالبذخأحبواأنهمذلكلملأيقونات

القديمةالتقاليدهناستلهموهعميقافناشجحواتزيينمنشأتهمسييلفىانه

.)154(،العربيةالنماذجهنوأيضا

رسميجوزلاوأنهللوثنيةْوتجديدللمسيحيةافسادهىالصورعبادةانا"يضاوقرر=

صورتهيتخذأوبتقديسهيقومأوالعملبهذايقومانعلى!سشقبلايجرؤمنوكلالمسيح

شماسا،أوقساأواسقفاكاناذايعزلفانهالصورهذهاقتنىأوبيففىأوكنبسةلهى

البازالسيد)المدنيةللقوانيينوفقايحاكمفانهالعلمانيينمنأوراهباكاناذاأما

554ص3ب،جيبونادوارد،

Vasilievعن091ص،البيزنطيةالدولة:العرينى

:Gaudefroy- Demonbynes et Platonov7.الأ.

.LcMonde Musulman et Byzantin, jusqu'aux Croisades, .T VII

.ء0427

تسميةسبب21ص،ايقونيةاللاالحركة:طرخانعلىالراهيم.دويعزى

الذىالماءأنوهوالتعميدعندلهوقعمؤسفحادثالىبالنجسالخاهسقنسطنطين

نسْ!قد!نعمدفيه

113.153..E Amann: Hist. de 'I Eglise, No.,6 p

المسيحتمثيلوهنعوالأيقوناتالصوربتحطيمالثالثليوقوارصدرعندمافمثلا

11Pape)731-715الثانىبريجورىالبابااعتبروالقديسين Gregory)القرارذلك

التدخلحقهمنليسالا!براطورلأنوثانياايقونياباعتبارهأولاللبابايدتحدعشدفده

الموقفهذاأنالبابااعتبرولقدالكنيسةْاختصاصهنهىالتىالدينبةالشئونفى

التوجهفى!كرأنعليهالحنقمنالحدبهوبلغالهرطقةمننوعايعتبرالئالثليومن

الذنديق.الاهبراطوروصحاربةالبيزنطيةالامبراطوريةالى

.M .V Anastos:. Studies in Byzantine Intellectual History, PartVIII)
37(26,5,.pp

97..154..C Diehl: Hist. de 'I Empire Byzantine, p
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تبجيلبضمايرينابنهزوجةعلىتعهدا؟خذقدالخامسقنسطنطينكان

-5*)الرابعليوابنهوتولمى775سبتمبر14فىبوفاتهولمكنالأيقونات

تجاهالتسامحصنمسحةتأخذالأموربد؟ت،الامبواطورىالعر!ثى(م078

ايرين--الاغريقيةالأيقونيةزوجتهمَلاميرالىنلكويرجع.الأيقوفاتعبال!

.)155(وعقليابدنياضعفهعنفضلاعليه

)156(.الخارجهنالمنفيينالأيقوخيينالرهبانمنالكثيرعادوعندئذ

!أنها،وعبادتهابالأيقونات!شفوفموقفهاتغيرلمايوين"نعلىلليلوأكبر

بتقتيش6مهللايقوفيينزوجهاوالداضطهادعاصقةأمامفقطرأسهاأحنت

صريرها"فىالأيقوناتبعضخباتل!قدكانتأنهااكتشفنومهاحجرة

.V(°)1"علمهابدونخبات!أنهاوذكرتأنكرتهاعنهاسؤلمتوعندما

النفيسةبالأحجارالولمعشديدكانالرابعليوأنلايذكوطريفرأىونمة

بعضفىسه9رعلىيضعهوكانالبطريركيةالخزانةمنتاجاصادروانه

بأورامهغطىرأسهوكان،شديداحزناعليهافيالأيامأحدوفىالاحتفالات

توفىماوسعانبهامرصعاالمختلسالتاجكانالقيالياقوتلحباتمماثلة

وصقتهاختلاسهبسببمنهالقصاصالىموتهنعزىشائعةستعندمْذ.ليو

5()،للتاج \ OA

اطتزمبالشخصيكنلمالرابعليوبأنالقولالروايةتلكأيدتوربما

لكليقظالمكانالوقتنفسوفىرأسهعلىلميضعهتاجااختلسلماوالأديتيآ

عنورثهلماتمامامخالفمنوالعلىتسيركانتالىايرينزوجتهتفعلهما

-للايقوتاتكرههقىالمتشددوالده

البيزنطية،الدولةتاريخفىهامةدينىتحولنقط!ةايوينحكمكانوهكذا

الامبراطورةتلكحكمجاءقرنتصفصوالىللايقونيينالسيادةظلتأنفبعد

العلياالمناصبوأصبحت)915(جديدهنالأيقونىالاتجاهبدايةعنليعلن

YYْص،ايقونيةاللاالحركة:طرخانعلىاهيمابر.د1()ده

164..Byzantine,pء3!ه!س!أde!156.:.*كل .G Zananiri

165-164..157..G Zananiri: Ibid., p

G..158.،."ءك!أ Zananiri : Ibid

311..915.Halphen: Les Barbares, p
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.16()ْالأيقونيينمنموْيديهاأيدىفىوالكنيسةالدوكفى

الىم784يرسلتعفضاالأيقوثيةايرينالامبراطورةميولبرزتوقد

97حأ3لأولايدريانالبابا o _ 772 ) Adrien1-515/مV\176،)1(كل

مسكونىمجنعدعوةالبابا-منوطليت-الأساقفةكلمعتفاوضتأنبعد-

أكتوبرذى3الاالباباالىيصللمالخطابن6الا.الصورعبادةلاعادة

.)162(بولالقسطنطينيةبطريركتوفىالفاصلةالفترةتلكوفىم785

عندماكل168/م784واخر6الأيقوتيةايرينميولاتضحتكذلك

Paulالرابعبولالبطريركي!جبر 1V،&صنالقصطنطينيةبطرير.VAال!

الاستقالةعلى-الرابعليوالا!براطورعيفوالذى-ور168-164/م784

وبالفعل.)163(والصورالأيقوناتأدانالذىوهوم784غسطس319فى

وتبكيتبالندمشعورهبعدوذلك(M)4الأديرةأحدالىالبطريركانسحب

.1651(الأصقوناتلمحاربةنصسهعلىاتخذهالذىاليصينبسببالضمير

(زنانيرىجاستون)تعبيرحدعلىايرينأننذكرأكثرنلكولمتوضيح

عارضهالكنه،الأيقوناتمسألةفىجانبهاالىيقفأنالبطرير&منطلبت

الكنائمنىباقىعنوانفصلتطغتقدالقسطنطينيةكنيسةبأن!عليهاورد

ورجالالنبلاء.منالعديدوارسالهاعليهايرينالحاحورغم،المسيحية

الامبراطورةوهددالأيقوناتهؤازرةرفضفىموقفهلحىصمدأنهالاالسناتو

تضمنفلن،الخطاتستأصللمواذا.عامْلاجتماعتدعولماذا"بانها

ورغبتهدموعهسبب!الأيقوناتتجيلبعدموعدهبأنوأضاف،سلأهذها

فترةبعد"توفىأنيلبثلمثم.اللههنالمغفرةوطلبوالتوبةالندمفى

.)166(وجيزة

177,.016..G Ostrogorsky: Op. cit., p

42ص،السايقالمرجع:طرخانابراهيم

101..161.The New Encyclopaedia Britannica, .V ,I p

.98..162..L Brehier: Op. cit., p

.165.cit.,.p,177 .G Zananiri : Op. cit., p!.:163.؟ .G Ostrogorsk

165.*.،.164..G Zananiri : Ibid

98..165..L Brehier: Op. cit., p

1650....166 .G Zananiri : p. it
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(167)م608-784طرمميوسهوجديدابطريركاايريناختارتعندئذ

وأضفتالماجنوراقصرفىالشعبكلجمعتأنبعدوذلك،ور168-191/

وكان.(NIA)الشعبىالاختيارمننوعاالجديدالبطريركتعيينعلى

العلمانيينمنوكانلايرينامبراطورياسكرتيراوقتذاكطرسيوس

لممأنهالا0)017(المتشددةبأرثوذكسيتهمعروفاوكان.16(الآالمئقفين

.)171(الدينيةبالشئونخبرةأيةلهتكن

اعتلاءعلىالبدايةفيا"سفهأبدىالأولأدريانالباباأنوالواقع

طرسيرسترسيمعلىبالموافقةتناظثمالبابوىللكرسىالعلمانيينأحد

المقدسةالصورباعادة"الجديدالبطويركتعهدنلكلاتمامواشترطبطريركا

Leالامبراطوريحاربأنفىيملهجانبالى Basileusكماالبرابرة

.)173("شارلمانيفعل

المسافةتقريبعلىجاهداعملبطريركاطرسيوسترسيمفبمجردلذلك

فىالبطركيةكرسىطرسيوساعتلىأنفما.\(3V)وروماالقسطنطينيةبين

دعوةضرورةعنأعلن،حتىايرينحكممنالرابعةالسنةفىالقسطنطينية

Laالص-عبادةاعادةموضوعلبحثيهدفمسكونىمجمع restauration du

(174 Cult desImages)قراراتضحضأيضاالمجمعذلكأهدافومن

أ!ثرناوالذىكل137/)175(م754سنةانعقدالذىاللاأيقونىإجمعا

.177..M .V Anastos: Cam. Med. Hist

البيزورطيةالدولة:العرينىالبازالسيد

84..Hist..V IV, Part. ,I p

يريناهناسليوسلمبابالمقهطوداو

934.

معااتصلاوطرسيوسايرينأنقيلبل

الصوتعبادة

65(

:G.Zananri..ه..165 Ibid

05،.G.Ostrogorsky: Op. cit

84.0.1،+.V IV, Part

98..hier: Op. cit., p!م،.L

عن196ْص.
(Vasiliev)

!6.G.Zananiri: Op. cit., p
.7.7.Anastns: Cam. Med

.165,.G.Zananiri: Op. cit

.98.،0..L Brehier : Op. Cit

,Vasiliev: Op. cit., pول.ول.

سكونى!صجمعةعولدبالهابرا

,.Op.cit.أ pْا+:.G Zanan)

.167

16!.

913.

017.

171.

72.1

ا.73

174.

ةدلاعا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-915-،

تنظيماعادةكيفيةفيجديةبطريقةالبحثجانبالىهذا.قبلمناليه

(.\)76والمجتمعالكنيسة

البابالدعوةعنهاالسفراءبعضأرسلتقدالقسطنطيثيةكانتواذا

Un!أcumenique)المسكونىالمجمعذلكلحضورشخصيا Concile)o

الىايريندعتكذلك.)177(المجمعذلكلحضورعنهنواباأرسلأنهالا

وبيتوأنطاكيةوالاسكندريةروما)البطركيةالكراسىباقىأيضاإجمعا

اثنيهنمندوبينوأرسلواالحضورالثلاثةالشرقبطارقةيستطعفلم)مدسا

.)178(الاَترينهمعنهمفقط

Holyالمقدسةالرسلكنيسةفىالمسكونىالمجمعذلكانعقفوهكذا Apostles

/018()م786أغسطس؟ولأو)917(786يولية31فىبالقمم!طنطبنية

كل.017

القواتبينالدينرجالهناللايقونيينمنكبيراعدداهناككانولما

لاعادةمحاولمةا"يةعلىبشتةاعترضوافقدبالمقسطنطينيةالمقيمةالامبراطورية

.)181(الشأنهذافىالخاهسقنسطنطينقراراتابطالأوالأيقوناتعبادة

الىاندفعوابالقسطنطيفيةالأمنقواتمنعدداآنالأمرشدةمنبلغوقد

وا!بخبرواالشغبواثارواسيوفهممستلينالأولاجتماعةأثناءالمجلسداخل

177,.175..G Ostrogorsky: Op. cit., p

L..176..!و."، Brehier: Op. cit

A.A..177..،د.934 Vasiliev: Op. cit

عن33ص،أيقونيةاللاالحركة:طرخانعلىابراهيمالدكتوريذكرهنا

موالمجاسلالذاصبعوثيهارسالمنهادريانللباباالرئيسىالهدفأن"لاا،ولأيم

لملبابا،العلياالروحيةالسياسةاعادةعلىيعملأنعلىتاراسيوسالبطريهتيحثواا!ن

وهىالرسولبطرصالقديمص!كنيسمةعلىالموقوفةالاملاكارجاععلىكذلمكيعملواْن

أسرمنالبابالدىاْهميةكثرالأهورمذهتحقيقوبداالأيسورىليوصادرهاالتى

.،الأيقوناتاعادة

84.00،.178 .M .V Anastos : Cam. Med. Hist. .V IV, part I

بسببكانوالاسكندريةالمقدكما!وبيتاذطاكيةبطافكةاعتذارأنالمرجعهذاويذكر

العربى.الفت!

178.05.،.917 .G Ostrogorsky . p. cit

98..018..L Br6hier: Op. cit., p

84,.181..G Ostrogorsky: Op. cit., .p,178 .M .V Anastas: Op. cit., p
http://www.al-maktabeh.com
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وطرسيوسينايربضدةانتقيراأنبعد.)182(التفرقعلىالمجلسعضاء1

ذلمك9مامسثمجاعةايرينالامبراطورةثبتتهنا.)183(وأتباعهما

185(ْ)قصيرةفتربسوىيستمرلمالذى0)184(الاخفاق

)186(التاليةالسنةالىالمجلستأجيلالىمنهاوالمقربينايريناضطرت

العسكوية-الفزقمنطليتالدينىللمجمعالتامالنجاحايرينتضمنولكى

لحملةالاعدادبحجةالصفرىأسيااليالعبور-اللاأيقونيةالاتجاهاتذات

محلهموحل!صرحوابثينياالىالفرقتلكوصولوبمجرد،العربضدعسكرية

.V(18)تراقيامنأيقونيةفرق

انعقدكل171/)188(م787التالىالعاممنسبتمبروفى

(NMثdomالمقدسةالحكمةكنيسةفىالمجمع Holy Wi)فىBithynie

نيقيةومجمع)191(السأبعالمسكرنىالمجمعوهو،)091(نيقيةفى

)391(ال!ثرقيةالكنيسةتاريخفىالأخيرةالمسكونىالمجمعبل()112الثانى

بينيتراوحايأساقفةسنعددحضرهوقد)491(ْالأرثوذكسيةالكنيسةو6

.A..A Vasiliev: Op. cit., .T,1 .p,934 .C.W Previte Orton: Op. cit

1,.0507ء.165 .p,025 .G Zananiri: Op. cit

165..G.Zananiri: Op. cit., p

178.".،.ogorsky: Op. cit30جكلأ.

A..ة،1.+،..934 .A Vasiliev : p. cit

84..M..V Anastos: Op. rit., p

.orsky: Op. cit..".,178 .M .V Anastos: !.m Med. Histء.G Ostro

V.."ر84. IV, Part I

M..!؟84. .V Anastos : Ibid

م787مايوفىوذلكنيقيةفىالاجتماعالىدعىالمجمعن6برييهيذكرهنا

برسبته24فىالاجلساتهببدألم

09(.cit.,p؟ه...L Brehier)

84..M..V Anastos: Ibid., p

A.،..ء.035 .A Vasiliev : p. it

,M..V Anastos: Studies in Byzantine Intellectual History, Part X
mentتأ for iconoclasm as presented by the iconoclastللإTher

council of ,754 .p ,178 .A .A Vasiliev : Ibid, .p ,035 .M .V Anastos

025..Op.cit., .p,84 .C.W Previte Orton, .V ,I p

101..NewEncyclopaedia Britannica, .V01 p+ح
035..Vasiliev: Op. cit., .T ,I pول.ول.

Anastos.7.وءأس!p..م! :*.pO

.2!أ

0183

0491

.185

.6!ا

.871

.188

ولكنه

0918

.!وأ

.191

0291

394.

ولأ45
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صنعدداضم"ثالثى9روفى(\V)وخسمينوثلثمائة)591(ثلثمائة

كبيواوعددابابويينمشدوبينضمكما،كل033،367بينيتراوحالآساقفة

)7911،الرهبانمن

منهاالأخيرةعقدت)891(جلساتثمانىالمجمعاجتماعاتاشغرقت

Magnauraمح!الماجنوراقصرفى Palaوقد.)991(بالقسطنطينية

صمحالذلغ،اللاايقونيينالنادمينهنلمجموعاتالبدايةفىإجمعااستمع

بينكبيوةخلافاتحدثتوقد.الأشقفيةعروشهمالىأخرىمرةبالعودةلمهم

صجمعفىالمعتدلينوبينالقانونتنفيذفىالمتشددينالمتطرفينالرهبان

.)002(نيقية

القصصبعضلتلأوةالمجمعجلساتهنالرأبعةالجلسةخصصتوقد

السماتأهمعنملخه!أعطاءهع،بهمالمرتبطةوالمعجزاتالأيقوناتعن

أبدىالجلسةتلكنهايةفىانهويقال.)102(الصورلمعبادةالرلْيسية

عناتمعجزاتغتجأنالضرو!ىمنليسأطه"هىهامةمهلحوظةطرسيوس

جانبألىالوثنييينليكسبالفرضلمهذااصمضضمالهلأنالصور

لأنالديقالقمحيصعنشىءالياحتاجربمار(ْىوهو)202(،المسيحيين

.أسبابالىالحاجةدونومكانزمانكلفى!ثىءكلعلىقادرالنّه

035..591..A.A Vasiliev: Op. cit., p

84.691..M .V Anastos: Op. cit., p

32ص،ا"يقونيةاللاالحركةةطرخانعلىابراهيم.د

09,.791..L Brdhier: Op. cit., p

035..891..M .V Anastos: Op. cit., .p,84.A.A Vasiliev: Op. cit., p

035..991..G Ostrogorsky: Op. cit., .p,917.A.A Vasiliev: Op. cit. p
85..002..M .V Anastos: Op. cit., p

85.،.4.p102.:اول .M .V Anastos

عنالناتجةبالمعجزاتالخاصةالامثلةتلكبينصنأنهالمرجعنفسيضيفوهفا

,Damianالقد!يسفىالمعتقداتاحدىأنالأيرونات Casmasصنزلهاجدرانغطت

ووضعتباعلافرهاالصوردهانفىحفرتشديداهرضامرضتوعند!ما،بصورهما

صحتهاكاملالىالمالفىفعالتالخليطو!ثربتهاءكوبفىالحمرعنالنات!

لهاالصوربانالآخرالبعضأعتقدوقدهذا،بداخلهاالقديسيينحضوربواسطة"

ايقونيين.اللامعاقبةعلىقدرة

.85!".202..M .V Anastos: Ibid
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السلطاتبالرفضثمبالتمحيصتناولتفقدالخامسةالجلسةأما

السادسحةالجلسةوفى،اوويقونييناليهااستندالتىالكنيسةلاباءالمشادة

تلوقرارا354fمجمعقراراترفضتالمجلساتأهمكانتوالتى

.)302(الآخر

منها!هامةنتالْجعدةعنالثمانيةنيقيةاجتماعاتأسفرتولقد

انالحرصقرارواصدار،باللاْيقونيينوالتنديدالأيقوناتلتبجيلالعودة

مننوعاواعتبارهللايقوناتالمبداءوادانة".)402(ضدهمواللعنة

قرار*وصدور)502(لمجونيةاللأ9الكتاباتابادةاليبالاضافة،الهرطقة

واالأوثانمننوعاالمقدسةالصوراعتبرواالذينهؤلاءضدالحرمان

.)602(مطلقا"بالأوثانتعترفلمالكاثوليكيةالكنائسلأنذلك..الأصنام

/)703(م754انعقدالذىاللائقونىالمجمعقراراترفضالمجمعقرركما

كتاباتطريقعنودحضها،)802(اللأأيقونينالقوانينوالغاءور137

.2(0)9طرسيوس

اعتبرالوقتنفسفىفاذ4الأيقوناتتبجيلأعادقدالمجمعهذاكانواذا

المقدسينللا!ثمخاصبلذاتهاحدفىللأي!وناتموجهاغيرالتجيلهذالاأن

.)021("عليهاالمرسومين

.302,.M .V Anastos: Studies in Byzantine Intellectual History, Part X
85..Op.cit., .p,178 .M .V Anastos: Ibid., p

,.iliev: Op. cit., .T ,I .p ,035 .C .W Previte Orton : Op. cit؟Va02.،.طهـ.ول

.V ,I .p ,025 .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,917 .C Diehl : Hist. de

77.'1.Empire Byzantine, p

0917.50..G Ostrogorsky: Op. cit., p-
035.2..60.A.A Vasiliev: Op. cit., p

917,.702..M .V Anastos: Op. cit., .p,85 .G Ostrogorsky: Op. cit., p

YTص،ايقونيةاللاالحركة:طرخانعلىابراهيم.د

917..802..L Brbhier: Op. cit., .p,09 .G Ostrogorsky: Ibid., p

917..902..G Ostrogorsky: Ibid., p

917..021..G Ostrogorsky: Ibid., p

وصورة،فحسبودماءهوعظامهوء%وقهعضلاتهيبرزلاشخصلأىرسمفأى

عندمالأنالناسذلكالبشريةطبيعتهعنالالهيةطبيعتهفصلتتضمنلامثلاالم!مريح

لكنهمالالهيةطبيعتهعنالبشريةطبيعتهيفصلواأنيمكنهملاصورتهالىينظرون

.،تشاهدأنيمكنلاالتىالالهيةصفاتالىالوقتنفسفىبافكارهميعودون

86(09,PartI*،لأ..،Anastos : Cam. Med. Hist)لأ.ول.
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الكنانسفىاستخدهتوأنهاوالأيقوناتالصورأهميةالمجمعوأثبت

صدقعلىدللواوقد.)211(الكنيسةأباءعليهايعترضولممبكرةأزمنةمنذ

.)213(القديمالعهدوخاصة)212(الانجيلهنبفقراتبالاستشهادأقوالهم

)214(.الأيقوناتعبادةلتاييدالكنيسةبأباءالمتعلقةبالآداباستشهدواكذلك

.)215(مصاكندورالىالأديرةتحويلهنوقعماالمجمع!نكركما

هـوصدق171/مVAVأكتوبر23فىالمجمعذلكجلساتانتهتوقد

.)216(السادسقنسطنطينالشابوالاهبراطورايرينالامبراطورةعليها

)217(ْ"البيدةوهيلينالبيدلقنسطنطين"إتجنعيناالأساقفةهللعغدئذ

التامالاسرتقلالضمنواالنصربهذاينههوالأساقفةهؤلاءتحمسصوكان

)218(ْالدولةرعايةتحتللكنيسة

هنالعا!ىالدينىالمجمعذلكبعدايرينمنزلةارتفاععلىأدلوليس

921)المسيححليفةبلقببعدهحييت"أنها " Christophore)،لناحللهنا

ايرينان"ضولهرامعةبطريقةعندئذايرينموقفحقيقة(زنانيرىجاستون)

ثيودوراعهدمنذوأنه.الطموحيعذبهالذىوالتقوىالورعبمظهرتظهركانت

بيزنطة.علىواسعانفوذاماامبراطورةتمارسلمجستنيانالاهبراطورزوجة

لكن،البيزنطيةالكنيسةتاريخفىبارزادوتاثيودوراصثلايرينلعبتولقد

الأرثوذكس"ذحمىايرينكانتالمنوفيزيتيينتحمىجستنيانزوجةكانتبينما

85,.211..M .V Anastos: Ibid., p

917..212..G Ostrogorsky: Op. cit., p

85.213..M .V Anastos: Op. cit., p

الجديدالعهدفىأقوالهميؤيدءايجدوالمبينما

G..14.ر.،.917 Ostrogorsky: Op. cit؟

Vasilievعن.7!اص،البيزنطيةالدولة:العريفىالبازالسيدد.)215(

بعضوتحويل،صناعةدارالى!Euphiniaيوفنياالقديسهك!يسةتحويلمثل

هدْهعلىعلقالمعاصرينبعضانحتىثكناتالىوبعضهاصدنيةمساكنالىةالأدي!

،طرخانعلىابراهيم.د)الديريةنظاممنخلتوقدتبدوبيزنط،بانالكاسحةالموجة

(21-03ص،ايقونيةاللاالحركة

917..216..G Ostrogorsky: Op. cit., p

(Mansi)035.217عن..A.A Vasiliev: Op. cit., p
77..218..C Diehl: Hist. de 'I Empire Byzantine, p

G..921.أح"04.،.168 Zananiri : Op
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ثيودورأأسملهبأنهـاهو،الاصبراطورتينيينأوضحهأخوخلافاجانبالىهذا

مزاجذاتفكانتايرين"ها،نسائياسلوبا9أساسهفىكانالتصرففى

.022()،رجالى

العمابمالمذهبالىالبيزلطيينالثانىنيقيةهجمعأعادوهكذا

.(2rr)الأرثوذكسمنالعظمىالغالبمةكلمةواتفقتr(2\)المسيحىللعالم

هللمكن(لمسيحىالمال!فىإبجلةامكافتهاجدميدمنللايقوناتوعادت

وعهدها؟لايرينبالنسبة(يقونىاللاالصبراعنهايةذلككأن

ييئتبرزظلتبلتماماتستاصللمأيقونيةاللا1العنأصرن9والواقع

قنسطنطينوابنهاايريئيينقامالذىالصراعخلالوأخرحين

.)223(السادس

م787نيقيةمجمعفىايريننجأحمنبالرغمأنهقيلأخرىناحيةومن

الذينالوهبانوعنادتصلبيثيرهكانللاهبراطوريةالداخليالهدوءأنالا

الأساقفةبينوالتوفيقالتوبهاجازتهطرسيوسالبطريركعلىانكروا

والت!وأبنهأايرينبينحأمت!لتىالخلافاتألىبالاضافة،(لقونييقاللا

هيبةعرضتالقصرفىالداخليةوالمؤأمراتالثوراتمنسلسلةأثارت

.)224(للخطرالامبراطورية

ثيوفيل:الامبواطورزوجةثيودوراالامبرإطورة-5

علىالوصايةفىثيودوراالامبراطورةاشتراكفترهَيميزماأهملمعل

)225(،وعبادتهاالأيقوناتألىالعودةهوبنامركمأ(م856-842)ابنها

باصولهاترجعأصتهان9رغم('r)الأيقوناتمحبىهنثيودوراكانتفقد

يكونأنالمستغربمنكانولهذا،رهينية9سلالةمنبافلاجونياالىالأرلى

G..0.ء.،.168 Zananiri: Ibid2؟
427..221..M.M Gaudefroy- Demombynes et Platonov: Op. cit., p

917..Op.cit., p227.؟ .G Ostrogorsky

917,.23..G Ostrogorsky: Ibid., p؟
09..224..L Brehier: Op. cit., p

225..cit.,p5225.:.؟ .G Ostrogorsky

المرجع:طرخانعلىلبراهيم.د،337ص،لأب،الروم:رستمأسد)336(

.03صالسابق
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")227(الأولىهدفهاهوالأيقوناتاعادةعلىحرصها

الدينى،ر(يهاا!نفىالبدايةفيهترددةكانت!ثيودوراأنوالواقع

.)228(والأيقوناتالصورعبادةحرمقدكانالذىزوجهالذكرىاحترما

انه!قيلبلللأيقونيينوألاضطهادالقسوةشديدثيوفيلالامبرأطوركاْنفقد

وابنهالايسورىلميوهنتقربهلدرجةالأيقوناتهقاوهةفىأشتط

anالنحوىحناالبطريركذلمكفىوساعده).(،قنسطنطين Hylilasيم؟

علىا!اسيةالبيزنطيةالعقوباتوطبقتبالمسجونينوامتلأتأديرةغلقت6و

ن،باعتبارلالزواسيحةكانتالاضطها!فملكنتائجلكن.الأيقونيين

هخالفة.هضاعرذوىكانواالبدطررجالثيودرراالاحبراطورة

منينتزعأنالأخيرةأنفاسهيلفظوهوثيوقيلألامبراطورمحاولةورغم

3البطريرلىعلىتبقىبأنعهداثيودورا )r Hylilas)أيقونى.اللا

.)،23(زوجهابر(ىمقتنعةنفسهاقرارةفىتكنلمثيودوراأنالا

بدايةوأعلنتأنذاكالدينىالاتجاهحقيقةأوضحتأشياءعدةحدثتوقد

المنفيين،هنكبيرعددوعادالسجونفتحتفقدالمقدسةالصورلتبجيلالعرتة

Moinesولفى)ث!8الأستو!يونرهيانمنكبيراعددأوشوهد de

.)923(مخاب!هممنخرجوالانبعدبالقسطثطي!ية

921..227..G Ostrogorsky: Op. cit., p

243..228..E Amann: Op. cit., p

.36ص،ايقونيةاللاالحركة:طرخانعلىابراهيم.د()

252.pءأ.n: Op. cit., V922.ه .C .W Previte Ort

مضى:قرنربعلمددللأيقوناتالمعارضينحنحناألبطريرككان

243(.E.Amann: Op. cit.,)p
E.023.ول!!طم!،:Ibid."05.ص!

243..231..E Amann: Ibid., p

الجزءفىأسس.بيزلهطهفىديرأهمStudionستوديونديريعتبر

الرومانىالقنصلأسسهالذهبيةْالبواباتمنبالقربالمدينةهنالغربى

Studiosالمعمدانْيوحناكنيسةفيهوانشأاليهنسبولذلهم463سنة

الذينبالرهبان)المعروفينوهمسكوديونديرمنالرهبانصنعددال!يهلث897وفى

Acoe--ينامونلا Metae-Sleepless)الرهبانهوْلاءوكرسي،العربصنهربافيلك

اخيهوابنالديررئيس5Platبلاطوالأبرئاممساوتحتللصلاةْوقتهمكل

St. Theodore the Studiteكانولمارامب07ْالىْالرهبانعددارتقع
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جانبهنالأيقونىالاتجاهبأخذاعالاسفىالمبادرةبدأتوقد

هرضمنيعانىكانالذى(MagistrosManuelهانويلالماجستروس)

كلعملاذابالشفاءوعدوهالاسترديونرهبانبعضزارهوعندما،خطير

رهبانالىانضمكذلك.)233(الأيقوناتالصورعبادةلاحياءوسعهفىما

رغبتهمتأييدفياليهمص!وتهموضمواالأققياءمنأخرعدداالاشوديون

ثيودوراعلىبالمظ"ثيروعداهانويلمنوأخذواالأيقوناتعبادةعودةفى

.)233(المطلبهذالمتلبية

سنةحوالىالدينىموقفهاعنالافصاحأجلتنيودوراأنوالحقيقة

محاولتها!جانبالى1روجهابذكرىبيناكمالانشغالهامAO--842(ى

ثيودورادعتفقد)234(ْ،الأرثوذكسالاساقفةمنيراءتهعلىالحصول

اضطهادفىخطيثتهمنثيوفيلزوجهاليحلوامجمعاليالارثوذكسالآباء

(عمالفىيشتركأنالنحوىحناالبطريركالىوطلبتالأيقوناتكرممن

ولكنهالبطرقىالكرسىعنيتنازلأنمنهفطلبت.)235(فابىالمجمعهذا

8)236(،بالقوةالامنصبهعنيتخلىلنلاأنهوأعلنرفض

منحناوانتزعالأمرفى-ثيودوراشقيق-برداستدخلعندثذ

أخرأنرأىوفىءطحأفى!)237(فىالريفىبيتهالىوأبعدهالبطربرالقصر

دينىهجلسعقد:أمرينبينالنحوىحناالبطريركخيرالوصايةهجلس

الاهرين.فرفضالاستقالةأوالأيقونيةالأديرةورؤساءالأساقفةجميعأعضاؤه

الامبراطورىهالحرسوبينبينهوقعتمشادةاثناءجرحأصابهانوحدث

كتابهفىعشروالحادىالثامنالقرنبينفيمانشطوالذلكالايقونيينهئالاستوديون=

دؤيدوالمالذينالأباطرةصواجيةفىلهاانتاجهمظلالتىالبيزنطيةالصلاةتراتيل

بواسطةالديردهفوقد.ذلكبسببحياتهمهنهمالكثيرفئفوقد.الايقوناتتبجيل

الاتراكبواسطةأخرىمرةدمرثمم0912بناؤهاعيدلكنهم4012الصليبين

م.453%

New Catholic Encyclopaedia Volume XIII, the CatholicUniversity)
746,.ofAmerica,,6791 p

243..232..E Amann: Ibid., p

243..233..E Amann: Ibid., p
115..ehier: Op. cit., p234.؟ .L B

.327ص،ا%،الرومةرستمسد6)235(

244..236..E Amann: Op. cit., p

244..237..E Amann: Ibid., p
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كبرىجريمةوهى،الانتحارمحاولانفسهجرحالذىهونه6عندئذفأشيع

مكانهراختيرA(1'2)ونفيهلمعزلهسانحةالفرصةفكانت،المسيحيةتقرهالا

مجلسبموافقة)923(م843مارسفىوذلك4"خ401،أأغلماميثوديوس

.2(04)لوصايةا

بنفيهالشحوىحناالبطرير&معارضةهنثيودوراتخلصتوهكذا

البطويرك)241(مثوديوسالأيقونيةلنصيرالبطرقيةوأسندت

عهدعلىوالت!ثريدالعنتلقىن6سبقالذى0)342(الأرلْوذكممى

.)243(ثيوفيل

التيالمرأةهىثيوروراوكلانيت،الدينيةللمسألمةحدوضعهنلابدكان

(442)"ول،!3احولس!43ولاح،!!لتينارجالبطريقة"ايرينبعدبحلهاتعهدت

موافقةعلىالاعتمادالضرورىهنليسنه6وميثوديوسثيودورار؟توقد

لذلكلمجمعهاْدعتعندماايرينفعلتكماالأيقوناتعبادةلاعادةروما

الدينىنفوذهامنروماالبيزنطيونيحرمأنالتاريخيةالضرورةتطلبت

وربما2(ْ)45البيزخطيةللدولةالعالميةالسيادةالغربدمركماالعالمى

واختصارشارلمانيدعلىالغربفىالامبراطوريهَباحياءلهنويهذلمكفىكان

.الشرقعلىبيزنطةنفوذ

محليادينيامجمعابالمقسطنطينيةصوفياالقديسةكنيسةفىعقدوهكذا

العالهىالمسكونىنيقيةمجمعقراراتجدد،الامبراطورهبحضورم843فى

كصور!Y(24)والأيقوناتالصورعبادةباعادةالخ!اصة0)246(السابع

وهو.3ا-03صةاللاليقونيةالحركة:طرخانعلىابراهيمد.)8!؟2(

الصورهعينىفطمسقديسايقونةفرأىالاديرةأحدفىانزوىحناانهنايضيف

Finlaلمعن.عينيهبسملفعوقب

244..923..L Brehier: Op. cit., .p,115 .E Amann: Ibid., p

723ْص،\ب،الروم:رستمأسدْ)(24

.115ص،البيزنطيةالدولمة:اليوسفآحمدالقادرعبد('4\ؤ

48ص،الاسلاميةوكريتالبيزنطيةالا!براطوريخة:غنيماسمت.د)243(

.31ص،السابقالمرجع:طرخانابراهيم.د)243(

427.244..M.M Gaudefroy- Demombynes et Platonov: Op. cit., p

225..245..G Ostrogorsky: Op. cit., p

.246 .L Brehier : Op. cit.. .p ,115 .M .M Gaudefroy - Demombynes et

427,.Platonov: Op. cit., p

.31ص،اللاليقونيةالحركة:طرخانعلىابراهيمد.
http://www.al-maktabeh.com
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قراراتونزلت)924(؟يقونيينباللا8بشدوالتنكيل)348("كتماثيللا

ْ(910يقونييناللاهنا!مهوريدنعلى!الحرهاناللعفة 2 o

مرسوماثيودوراالتقيةللأهبراطورةالمجلسفىالمجتمعينأعطىوقد

عليالراحلالإمبراطورعنبالحفوقرارالىبالاضافةالقراراتيهذ.مكتوبا

.)251(لملايقوناتبالنسبةخطيئته

عناثجالس-بالحفومنقراراستصدارعلىصممتقدنيودوراكانت

.الاقناعأسلوبالىانتهتثمأولا)352(الضغط1أسلوبالىياللجوءزوجها

الىللوصولالتصديقسهلةبحجةتذرعتأنهامنقيلماالطرلفوهن

التىالفامضةالاشاراتبعضعطى6ثيوفيلزوجهاوفاةعندأنهوصىهدفها

قدمتوأنها)253(المقدسهالصورعبادةمنموقفهعلىوتوبتهندههعنتنم

عنالعفووأعلنالمجلسىاقتنععشدئذ،هقبلهاصدرهعلىوضعتأيقونةله

5)254(ثيوفيل

Aman.،05!ز : p0 it!247ص.

رستمْاصسد.د،591ص،البيزنطيةالدولة:اليوسفأحمدالقالرعبددْ

الاسلامية،وكريتالبيزنطيةالامبراطورية:غنيماسمت.د،327ص،\باالروم

.84ص

253,.cit.,p!.:.248ح.C .W Previte O + o

نأأى-"بقولهذلمكB+ولص31صطرخانعلى-أبوأهجم.دوضحوقد

خادةْأيةمنمصنوعةأوحجرمنمنحوتهولميستفقطصوراتكونالايقونات

244..924..E Amann: Op. cit., V

253..teOrton: Op. cit.. p025.أ .C.W Prev

E.)251.عن Amann: Op. cit., .p.245 (Grumel

بدأالايقوناتحقفىأخلائهعنلز!جهاالغغرأنثيودرراطلبتعندما(()2،

تتخلىفسوفذلكيفعلوالماذابأنهمبساطةفىهددتهمعندئذاعضائهعلىالوجوم

تتركوسوف،ايقونييناللاعلىالنصرلاتمامووصيةكاسبراطورهبنفوذهاعنهم

سوءهنالكنيسةان،قائلاالبطريقتكلمحينئذ.القائموضعهافىهىكماالكنيسة

الأرثوذكسيةالتفاليدغيرعلىهاتوالقين!ولم!اكله!غفو،علىالحصولتستطيعلاالحظ

الأمواتأمافحسبالأحياءهام6الخلاصأبوابقفلأولمفتحالسماويةالمفاتيحولديها

.(31ص)بقونيةاللاالحركة:طرحانعلىابرافيم.د)طاقتيافوقفهم

,.Op.cit)عن pp..245-244 (Theophane:4.253!لالاا.E

.32ص،ايقونيةاللاالحركة:طرخانعلىابراهيم.د)4،2(
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سانتبكنيسةقداسفأقيمالمثدسةالصوربعودةالاحعكالتموقد

238!(م843مارس11)يوما!كبيرالصياممن6حدأولىفىصوفيا

الثالثميخالْيلالطفلالامبراطوريصحبهاالكيشةالىالاهبراطورةرنحضرت

فىيحملونوكانواالسناتوو،!عضاءوال!زراءالدينورجالىوالبطربر&

أولفىلرأنهأخرر؟ىوفى)255(والشموعوالأيقوناتطلصلبان؟بديهم

الحكمةكنيسهفىالمكرهةالأيقوناتتصبتم843الكبيرالصومهنأحد

الأنطاكىوأيوبالاسكندرىخريشتفوروسالثلاثةالبطاركه6َصدروالإلهية

الأيقوناتحمايةبوجوبمشتوكابياناالأورشليمىوباسيليوص

)257(ْ"الق!يسة"لمقبثيودورااستحقتوبذله)602(8!لهكريمها

مارس11يوموأصبح35(8.)جديدمنلأرثوذكسمِةااحياءتم"!هكذا

كنيصةفىباستعراربهيحتفلوظل8للارثوذكسعيدا!التاليةالسنواتفى

فىالسبصةالدينيةالمجامعكنيسةتأسسمت!بذلك،وفروعهاالقسطنطينية

9)مارسا) .riAء2(,

الجيشمئاعاقةأيةدونالأيقوناتاعادةفىثيودورانجاحرغملكن

العظي!مةالديتيةاالأعمالتل!،تاريخأنIاايرينالامبراطورةعهدفىحدثكما

ثيودوراالقديسةأنالنقيجةركانت،المعارضينجانبمنللتشويهتعرض

التىشهرتهممنأحياناحرمواسجيوسوالقديسثيوكتيستوسوالقديس

.26()ْالعظيمةأعمالهمانجازفىلعبوهالذىالحاسمدورهمالىتستند

245,.255..E Amann: Op. cit., p

عن85-84ص،الاسلاميةوكريتالييزنطيةيةالاصراووت:غنيماسمت

(Monachus: Vitae RecentiorumImperatorum)

ryvْص،اب،الوومرستم!سد)256(
253.257..G Buckler: Op. cit., .p,414 .C.W Previte Orton: Op. cit.. p

115..258..L Brehier: Op. cit., p
245..925..E Amann: Op. cit., p

M.:أها .M Gaudefroy - Demoznbynes et Platonov

42705،.Op.cit

الرأىالأرجحلكن.سنةكلمنفبراب-91فىبهيحتفلالعيدذلب!ن6ذكرهقد

حانبالى(Monachus)عنغنيماسمت.دلمرأىاستنادامارس11فىأىالأول

(E.Amann)

.16055.026 Cam. Med. Hist. .V IV, Part I
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م/861فىدينىمجمععقدالىدعافوطيوسن9منذلكعلىأدلولبس

فترةالىيرجعللارثوذكسيةلأخيرالانتصارااعتبرفيأنهنتائجهتلخصتكل247

أهممنصوكتيستوسوثيودوراسلبوهكذامنفرداْالثالثميخائيلحكم

)261(م،843فىجديدمنالارثوذكسيةباعثوا!؟نهموهوشهرتهمأللقاب

منصوقفهاأيضاثيودوراعهدفىالهامةالدييبماالأحداثأهمومن

262)البولمسيينأوالبيالقة Paulicians)،مسيحيةفرقةكانواالذين

)264(.والمجوسيةالنصرانيةبينمذهبهم(،وكانO)63!لثنائبماعقيدتهاأساس

منكثبرفىيخالمفونهمأنهمالاالروممنكانوالاأنهمقيلذلكوعلي

.26()5،أديانهم

نأوالواقع(r\)6المسيساطىبولسالىالبولسىالمذهبنسبوقد

أيامهنذالروميةالحدودداخلفىيعيشونكانواالبولميسيين

يؤدونوكانواالعربحدودعلىالصغرىأسيافىالخاسقنسطنطين

.)267(الثغورعملياتفىالخدهاتأجلالروميةللاهبراطورية

ريسهموعلىأيقونييناللاالأباطرةبينقويةعدقةهناككانتولقد

البوليسيينانبل)268(المذهبهذاوبينالخاسىوقنسطنطينالثالثليو

قاهتولقد)2ْ19("والأيقوناتالصورلمحطمىالأيسرالجناح"بانهموصفوا

112..261.Cam. Med. Hist. .V IV, Part ,I p

البريةالثغور:المؤلفةكتابفىالموضوعهذاعنبالمتفصيلالكلامافظر)362(

.175-17لأصالوسطىالعصورفىالبيزنطيةالدولمةحدودعلىالاسلاصية

.263 .L Brehier : Op. cit., ,)9691( .p ,113 Bury : A History of the Eastern

)1768(,17,.RomanEmpire, .p,276 Encyclopaedia Britannica, V
482.."

ببغدادالرابعةالطبعة)151ص،ارشرقدةالخلافةبلدان:لوسدرانج)264!

.(م5491-رو1373

254ص،السابعالباب،الكتابةوصنعةالخراج:جعفربنقدامه)265(

(9013بريلذبهخروالابنوالممالكالمسالمككقابهع)

،اب،الروم:رستمأسد،151ص،السابقالمرجع:لوسترانج)266(

.rrfص

.103-003ص،والرومالعرب:فازيلييف261ْ)(

221..268..G Ostrogorsky: Op. cit., p

276,.926.Bury: A History of the Eastern Roman Empire, p

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


-171-

فىذروتهابلغتالبوليسيينضدالبيزنطيةالدولةفىش!يدةاضطهادحركة

.)027(ثيوفيلوالاهبراطوررانجابالأولميخائيلبينماالفترة

البوليسيينهنألافخمسةحوالىالاضطهادذلكاثرعلىتحركوقد

نهايةفىسواءالعربيةالحدودالى)271((قريباس)بقيادة

.)272(ثيودوراالامبراطورةعهدبدايةفىأوثيوفيلالامبراطورعهد

فىغايةكانللبوليسيينثيودوراالاهبراطررةاضطهادأنويقال

الهدايةبينثيودوراخيرتهم!فقد.)273(منهمألافاضحيتهوراح،القسوة

منهمالحياةقيدعلىبقىهنواستقر،الدماءمنسيولوأريقتالموتْأو

عئكمدافعينلا،الداءكأعداءالعربيةالحدودعلىملطيةقربكربياسمع

الامبراطورةارتكبتهالذىالجسيمالخطايعتبروهذا"البيزنطيةالامبراطورية

الميلأدىالتاسعأى.)274("القرنذلكفىالاهبراطوريةحقفىئيودورا

مستمراخطراالامبراطوريةحماةكانواالذينالبوليسيونعداءأصبحفقد

بعضبينقامتالتىالداخليةالخلافاتأنلولا،الامبراطوريةنفسعلى

.)275(الرومعلىالخطرهذاحدةهنالشىءبعضخففتالعربرؤساء

الدينيةالنواحىكافةفىبارزبدورساهمتالبيزنطيةإرأةاأنوالواقع

عرضنافىأوضحناقدكناواذا.الدنيام6العلياالطبقاتنساءمنسواء

L.,.027.)9691(،.!م.114-113 Brehier : Op. cit

يبدأكىالدينرجالبواسطة(م813-811)رانجابالأولميخانيلأثيرفقد

الأرثوذكسى.للمذهبيعودوالماذاالبوليسميينضداننطاقواسعةاضطهادحركة

وليكاونيافريجيافىالبوليسيينضدالنطاقواسعةاضطهادحملةبدأوبالفعل

واغرقوابالالافالبوليسيونشنقالاضطهادهذاوفى.وغيرهاوبونطسوكبادوكيا

الحدودوراءماالىيفرواأنالإضطهادهذامفلأمامواضطرواأملاكهمونزعتوذبحوا

.الرومضدحملاتهمفىمعهموأ!ثركوهمبالترحابالعربفتلقاهم

277,.Bury: A History of the Eastern roman Empire, p

.(334ص،\ب،الروم:رستمأصد،202ص،والرومالعرب:فازيلييف

(\YV)242اثأحد،تاريخه:الطبرى!.

.272.Bury : A History of the Eastern Roman Empire, .p,277 Cam
712..t..V IV, Part,1 pظMed. Hi

221,.Ostrogorsky: Op. cit., p.!273ف.

253.05(،07.9.274 .C .W Previte Orton : p. cit

.02!اص،والرومالعرب:فازيلييف)275(
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فترلتفىالبيزنطيةالدولمةحكمننساءبهقامتالذىالدورهذاالسابق

للتىالمرأءلعيتهالذىالوحيدالدورهوكاندورهن!نيعنىلافهذامختلفة

المتفرق!ةالأدواربعضسبقلمانضيفأنيمكننابلالعلياالطبقاتالىتنتمى

الوص!طي.الصورطولعلىالطبقةهذهمنالييزنطيةللمرأة

بوكلر(جورجيناان!كرتهماهنانوردالحصرلاالمفالسبيلوعلى

Aniciaالأميرةتراسلتالخامسالقرنفى!أنهمن Julianaالباباهع

Hormisdas،م206-582موريىالامبراطورزوجةتلقتكما

الاهبراطوروالدهالاسينا!نادكانتكذلل!العظيم1جريجورىالبابامنرسالة

كنيسةألسستوقد،الرهبانطعاههاهامْدةالىتدعوالأولالكسيوس

الاميراطورةأنكماأستنبولفىقائمةزالتلاالتى3!!9

الدينيةدراستهانتيجةوالتقوىبالورعأناكومنيناابنتهاهلأتالتىدوكاسن6

.نحبها،)276(فيهلمتقهىأليهوانسحبتلملراهباتجميراديراأيضاوهبتكما

الط!اتمنالبيزنطياتالنساءبعضدوركلهذلمكالىأضفناقاذا

قد!ساتأصبحئالاَخروالبعضللراهباتأديرةكرئيسات"عملىاللاثىالدنيا

.)277("مرتلأتيوشماساتأوكراهباتبارزادورابعضهنلعبكما

6N.د.414,05 .G Buckler : p. 5 it،

414.0،5.7V..G Buckler: Ibidير
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الفالثالدصل

فىالف!يةالثقافيةالحياةفيالبيزئط!ةالمرأةدور

فىفمالبدوروالفكريةالثقافيةالحياةفىالبيزنطيةالمرأةشارك!

فىلملرجلنداووقفتءوالأدبواللغةوالتا!يخالفلسفةمنهاكثيرةمجالات

منالطويلةالمسافاتوقطعت،حيانا6عليهتفوقتبل،المجالاتتلكبعض

الممرفة.فروعمنمعينفرعفىوالتخصصالتزودأةجلو!نالعل!أجل

رحلتالمقدونىباسلالامبراطورشقيقابنةزوب"الأميرةأن"نقر؟فنحن

.)1(!التعليم؟جلمنفقطم3001ايطالياالى

نظمفىالخصوصوجهوعلى،كشاعرةالبيزنطيةالمرأةبرعتوقد

ترصيلتيننظمتالتى)2(الراهبةكاسياالمجالهذاويمثلالروحيةْلالتراتب

.أ4)هانكراخلدمما،)3(رائعتين

!ثرحال!الثانىثيودسيوسالاهيراطورزوجة-ايودوكيا(لفتكما

وزلمحريا،دانيالولنبوءات،القديمالعهدهنالأولىالثمانيةلملكتبشعريا

فىأيضاايودوكيابرعتوقد)5("هوهيروسأشعارمنمقتبساتوجمعت

187..I.Cam. Med. Hist. .V 1V. Part ,I p

414..2.Georgina Buckler: Women in Byzantine Law, p

ههكاشسببالأخيزالمرجعيوضحهنا).345ص،ا%،الروم:رسقما"سد

فحوالهظارهااتجهتالجميلاتعرضفىكاسيةالفسيلفسثيوفيلو!هرأهمللما:بقوله

اليهالتجأت؟ديرافأ!سست،تاماعزوفاالدنياعنعزفتثم.والروحالنفسجمال

ذاتكانتكاسي!اائ!والراجمء(الروحيةبالتراتيلعزلمتهااْلحناءوعنبت،!تعيدة

البيزنطية،الحضارةرنسيمان:)خسرتهعوشابهفاهتردكلفهاا!نهقيلفقدبارعةنكف

.(278ص

414.".،.Buckler: Ibid3..،ح

.TEOص.\%،الروم:رستم\سد!4(

،3%،وسقوطهاالروهانيةالاوربراطوريةاضمحلال:جييونادوارد)5(

.2VAص-خالبيزنطيةالحضارة:رنسيمان2516ص
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انطاكيةفىالسناتومام9-المثالسبيلعلى-القتفقد،والخطابةالنثر

.)6("البلاغةفىغايةخطابا"

المنوالعلىحياشاهداتعتبرالامبراطورةتلكشخصية"أنوالواقع

الدولةفىالكلاسيكيةالمعارفمعجنبالىجنياالمسيحيةسلكتهالذى

الخاصةالثقافيةلمعتقداتهاوفيةالامبراطورةتلكظلتفقد،"البيزنطية

وهىالجدي!ةلملعقيدةمتحمسةتابعةكانتكذلمك،أنيناالأصلىببلدها

الكنسيةوالترانيمالدنيوىالشعرمنكلفىالفتبأنهاوتميزتالمسيحية

المؤسسةودثسيعتنظيميمعادتعندهامEy0فىقوياايودوكيانفوذبرزولقد

تحولتوالتىالأعظمقنسطنطينالامبراطورعهدمنذأنشأتقدكانتالتى

للمعرفةهاممركزيعظمصبحت9التىالمؤسسةتلك.جديدةجامعةالى

اليونانىللنحوكراسىعمثرة*!ضمكانتوالتى،الامبراطوريةفىوالتعليم

اليونانىالخطابةوفنالبلاغةلعلمكراسىوخمسة،اللاتينىللنحووعشرة

.)7("للقانونوكرسيانللفلسفةوكر!مىللاتينىوثلاثة

ايرين)هىأخرىش!اعرةالىالبيزنطيةالمصادرتشيركذلك

The SebastocratorissaIrene)اندرولكوسأرملةcusآAndron

اهتماهاتهاأحدالش!-كان!التى،مانويلللاهبراطورالأكبرالأخ

.)8("الرئيسية

رأىفىكانتالبيؤنطية41-أةن6فالمواجحالأدبيةالكتابةمجالفىأما

نفسويضيف"ومؤلفةمبدعةهنهاأكثرللرجالملهمة"جورجينابوكلر

كتبفيماالوحي!الفقصهوذلكيكونأنالمحتملمن!أنهأيضاالمرجع

.)9("لهنأوءنهن

بطويقةالخامسالقرنفىكقبتالآثينيةايودوكيافانالحالكانومهما

توجيهاانناءذلكو!ان.351ص،2ب،السابقالمرجع:جيبونادوارد)6(

.المقدسبيتالىللحج

56-55.7..G Ostrogorsky: Op. cit., pp

8.ر(34- Robert Browning : Studies on Byzantine History Literature and

(GeorgeTornikes)8ص.cation,Part VII, p

0.9و.".414 .G Buckler : p. it
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للرأة"الرفيعالمستوىذاتة9للمرأوالعادىة9المولمستوىسواءجيدة

.1(0)،ولملاميرة

معرفةمنتمكت!اثيودوسيوسالامبزاطوراختبولمكيريااسمتغلتكذلك

العاهةالشئونفىوالكتابةالتحدثفىواللاتينيةاليونانيةاللغتينواستخدام

.)11(ناضجاوزنامناقشاتهادكأنوكانت

هذافىبنصيبثيودوسيوسالامبراطورزوجةايودوكياساهمتكما

وكتبتومعجزاتهالمسيححياةعلىسيبريانوسسانتقصةفطبقت،المجال

كتاباتهاوقوبلت.الفارسيةثيودوسيوسبانتصاراتفيهتشيدهديحا

النقاداليهايوجهولمبالمخرافاتالمؤمنينالاذلاءآنجنا?صرهاباستحسان

)13(ْ"شأنهامنيقللهاالتحيزوعدمبالصراحةالمتسمون

السابعقنسطنطينالامبراطوربناتعملتفقدالعايثرالقرنفىأما

959 139- ( Constantine VII Porphyhogenitus13(م()

المثقفاتالأميرات"منعدداهناككانكما)14("لهكسكرتيرات"

)15(ْ"وبالميولموجوسكومنينوسنجبتىهن

البيزنطى،للادبدراستناعندتستوقفناهامةحقيقةهناكينوالواقع

بالملاحظة.جديرةللانتباهمثيرةحقيقةوهى،فيهالانثوىالانتاجنقصوهى

نفقاتتحملعلىقادربنوالدينكلأن((Buryبيورى)بريىخذنا6واذا

الأبناءأن(ى.)16("بنالْهما6هثلبناتهمايعلمان)،كاناالتعليموهس!ولية

ذلكبعدالظروفاتيحتاذاثمالتعليمفىالصدارةمكانلهمكانالذكور

.الاناثآخواقهمتتعلم

بناتانقلنااذا-رنسيممانتعبيرحدعلى-عادليننكونولعلنا

414..Buckler: Ibid., p001.*ح

.347ص،2ب،السابقالمرجع:جيبونادوارد)11(

ky،0.ء05. : Op. cit!13.ح .G Ostrogoi

.351ص،3ب،السابقالمرجع:جيبونادوارد)12(

414..14..G Buckler: .! cit., p

872ْص،البيزنطيةالحضارة:رنسيمان)15(
414..Buckler: Ibid., p!16.رح.
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اخوتهميقلقاهالذىالتعليمفافسيتلقينالجملةعنىكنةالموسالطبقة

التعليمنلكيمنبب،بالمنزلخصوصينمعلمينيدعلىتعلمنوأنالصبيان

والقراءةالكتابةمعرفةعلىالعادةفىهفصوراالوسطىالطبقاتعندكان

.)7؟(غيرهمادون

الأصيرةعلىالتفصيلمنبشىءهناالكدمنركزسوفأنناوالحقيقة

التىالمجالاتأخرالىديبة6ووفيلسوفة،!كمكمؤرخةComnenaكومنينانا9

كتاباتجانبالى،والأوروبيةالببزنطيةالمصادرأمدتناوالتىفيهابرزت

فىالبيزنطيةالمرأةلدورواضحمثال3وذ!د،عنهابالمكثيرنفسمها(أفا)

الثظفية.الحياة

فجرفىالكبيربالقحرالأ!جوانيةالحجرةفى(كومنينا!مها)ولمدت

نفقفغيروفاتهاتاريخما06)18(كل8301/476ديسمبر2السبتيوم

الآخروالبعض،ور543/،91(م1148؟نهين!كرفالمبعض.تماماعليه

أنهثالثفريقيشيرحينفى)02(م1148بعديكونن6يحتملأتيذكر

منيكنومهما.!كا05-548/)؟2(م1155-1153ص!نتىبينكان

نجها.قضتحبنماعاماالسبعينحوالىالعمرمنتبلغ(أنا)كانتفقدأمر

أنهاالى-وعائلتهالأناالحميمالصديق-(تورنيكسجورج)يشيروهنا

."المتقائلوهزاجهاالممثرقةبطبيعتهاحياقهافىلحظ!ةأخرحتىاحتفظت"

الثليلينالعيانشاهدىلأحدالباثىالرحيديعتبرالوصفهذا(نوالواقع

.)22((أنا)للاميرةالمعاصرين

729ْص،البيزنطيةالحضارة:رنحميمان)17(

4.18.Robert Browning: Studies on Byzantine History, Part, VII, p

(George Tornikesعن
،!\ص.واللاتينوالرومالعرب:نسيمجوزيف)91(

199.TheEncyclopaedia Britannica, .V ,I p
04.02.Robert Browning: Studies on Byzantine..., Part VII, p عر،
,(Alexiad"أ) .F Dolger: Emeritus: Cam. Med. Hist., .V IV,Part)

231.".
4.21.." Browning: Ibid., p

قد(داروزيهج)الأبأد!تكفوالتاريخهذاالىيمب!أفهيروننجفيكرهنا

النتيجةْنفسالىتوصلأنهخطابفىاخبره
5-4.22..R Browning: Ibid., pp
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الأولالكلسيوصللأميبراطورالكبرىألاب!نةىه(كومنينانا9)كانت

81 ( Akxius1ءI-1118من!كانت(كل512-رو474/)23(م

341(اقمليمصنعمتازاقدراتلقتالعاليةالثقافةذاتالمفكرةالشخصيات

Ale,iadالأ!سيادكتايهافىتعليمهاعنالشخصيةروايتهاسطرتوقد

خطبةمنوصلناما؟ما.بتعليميالعنايتهملوالديهاالشكردائمةوكانت

تختلففهىبروننجروبرتلنانقلهاوالتىتأبينهافىالجنائزيةتورنيكس

تعليممراحلنقسمأنيمكنوهنها،تشويقاأكثركانتوربماقليلاذ!عن

هامة.هراحلئلاثةالىالأميرة

والديهايعارضفلم،فاضلةقويهَبطريقةوالديهابواسطةوجهتأنهاالأولى

بالتقدموتعتنىالمسيحيالمنهجتتبعكانتالتى،للفلسفةدراشهافى

الأصليينوأجدادهالأسلافهادراصتهابشدةعارضاولكنهما،الروحى

غايةلةالمصتلككانتولما.المسيحىالمنهجتتبعلالأتها،اللغةولقواعد

للنساء،بالنصبةخطورةأكثربالمتالىكانتفقد،للرجالبالنسبةالخطورةفى

لنالموضحنذا&6عمرهامنالثلاثينتتعدىلاكانت(أنا)آنتذكرنافاذا

وذلل!،والديهاويقظةحذرفاقالأهيرةدهاءأنالا.الوضعخطورةمدى

كعذارءف!نت!القحرخصيانأحدمنخصوصيةدروسأخذفىبنجاحها

.)35("حبيبهامعسياغراهياموعداتأخذ

351..23..G Ostrogorsky! Op. cit., p

23105011r !، meritus : Cam. Med. Hist., .V IV, Part4.ء .F Dolg؟

491(.Cam.M! .d Hist. .V IV, Part،)))p
ورررمدتقرأتأذنى".بقولهاالإلكسيادمقدمةفىذلكالى(أنا)اشارات،قد

لحعلمطريقعنبالمعارففكرىوأثريت،أفلاطونوهحاوراتأرس!طوأعمالباصعان

.،للعلومالرباءيةموعةالمب

الذىالأولاسحاقشقيقوابنكوصنب!لحناالثالمثالابنهوكوصنينوالكسيوس

ثحدوكان.هشهورةبيزنطيةأل!رةصنجاء.م9501-5701مناطورابر51كان

المقاطعاتفىاكالأشصحاربةفىفعاردورلمبمكانالذينالعظامالسصكردينولمدالة

خلالالسمكريةمواهبهظهرتم8101الىم6801هنالاناضولووسطشرقالبيزنطية

أخيهوبمساعدة،الثالثونقفورالسابع،هيخائيلالرابعلروماطوسالقمطيرةالحكمفترة

اعتلي،،دوكاسأصةتاييدالىبالاضافة،الهيبةذاتصينادالاأناوأمها!صحاق

لثالثْانق!وربعدالعرثر

،(TheNew! ncyclopaedia. Britannica, .V ,I,1768(A altoArithmetic)

.ء)483.
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Nicephorusبرنيوسنقفور)منزواجهابعدالثانيةوالمرحلة

1138 - .Y1!1 Bryenniusوهى،كل533+-101/)26(م

علىاللغةقواعدفدرست،علنيةبطريقةتعليمهافيهااكملتالتىالمرحلة

الفصاحةبينجمعوافلاسفةيدعلىوالفلسفة،القصرخصيانأحديد

السن.كبروبينالفلسفيةوالعبقرية

التىوهى،والدهاوفاةبعدفكانتتعليمهامنالنهائيةالمرحلةما9

الرجالبعضحولهاجمعتعندما،العامةالحياةعنعزلتهافترةشهدت

،و(فلاطونأرسطوفلسفةمعهمودرست،عصرهافىالمتعلمينالبارزين

.)27(التاريخجانبالىالخطابةوفنالبلاغةوعلم

)38(/مA111أغسطس15الأولالكسيوسالامبراطوروالدهاوبوفاة

وثلافينخمسلمدةالراقيهَالبلاطحياةعن(أنا)الأميرةانفصلتكل513

)92(لعصرهاوالفكريةالعقليةالحركةعنتنفصللملكنها،عاما

حياتهامنالأخيرالجزءوقضتالقسطنطينيةأديرةأحدفى(ينااانفصلت

لتكتاعتزلمت"(أنا)أنالىالمراجعأصديشيرهنا.)03(عزلمةشبهثى

أسبابوأقوىأهممنا"نيذكرالذىالرا"ىالىنميللكننا،)31("تاريخها

وصعظمها.والموسيقىوالفلكوالهندسةالحسابهىللعلومالرباعيةاجموعةوا=

دراساتومىوالمنطقوالبلاغةالنحووهىالثلاثيةالمجموعةبعكسعلميةدراسات

أدبية.

الطبعةوالحضارةالنظم3ب،الوسطىالعصورأوروبا:عاشورسعيدد.)

.(125ص،7291الثالثة

(Tornikes)5.25عن..R Browning: Op. cit., Part VII, p

م7901فى(أنا)تزوج.هوهوباقائدابرذجوسنةف!ركان)26(

023.05(1،.F Dolger, Emeritus : Cam. Med. Hist. .V IV, Part

دوكاسصيخاثيلمنكلحكمفترةخلالصنافساا!براطورانفسهنقفورا"علن

بونانياتسونقفور

351(.G.Ostrogorsky: Op. cit.,)p
R.)27.عن Browning: Op. cit., .p5 (Tornikes

538..28 .C .W Previte : Orton: Op. cit. V. ،) p

5..92..R Browning: Ibid., p

5.03..R Browning: Ibid., p

الموتْفراشعلىوهىالاحقيقيةراهبةتصبحلمأنهاهنايذكرومو

538..31..C .W Previte Orton: Op. cit., .V،1 p
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العرشاعتلىالذىالثانىحناالأصغرباخيهاعلاقتهاسوءهوعزلتها

وضعالى.فيهتتوق(\نا)كانتالذىالوقتفى،والدهبعدالامبراطورى

تلكازدْادتثم.(برنيوسنقفور)زوجهارأسعلىالاهبراطورىالتاج

بروننج-يذكرالذى،(الأولمانويل)الامبراطورأخيهاابنعهدفىالجفوة

يشاه!افلم"سطحيةمس!فةالاذموفهتكنلمنها6-تورنيكسعننقلا

عمتههعالجفوةبصلحأنناحيتهمنهويحاولولم،لعينعينابعضهصا

.)32("عمرهامنالستينتبلغكانتالذىالفظهالخشنة"

الأميرةنأ3البىنشير؟نهوالفترةهذهأمرهنيهمناهايأنوالحقيقة

تاريخاتؤلفأنعزلتهافترةنهايةفىالأديرةأحدفىوهىاستطاعت(أنا)

)34(ْاسمهاخلدالذىالمشهورالألكسيادكتابوهوألا0)33(والدهالعصر

جوانبها،بكافةللالمامالنقطةتلكعندللتوقفمضطريننفسنا6نجدهنا

والموْرخين.بالتاريخكمتهمين

الممتدةالفترةيغطىوهواليونانيةباللغةكتابالألمكسياد(أنا)الفت

/م1اYVبعدت!وينهفىتب؟6كل512-462/م1118الى9601من

114حوالىوأتمتهكل532 Aهـ.543/)35(م

يسميهيمنللبع!!بحلوكما"البنوىالحطف"عنالناتجالعملذلك

والدهافضائللتمجيد(أنا)كتبتهوالدهاْتجاهابنهطفةت،أخربمعنى(و

)36(.أخرشخصأىمنأكثريهوتعجبالعبادةدرجةالىتحبهكانتالذى

فيهتذكركىالتاريخهذايملفتأنهاالألكسيادفىنفسهاأناذكرتولقد

)37(ْ"سكونفىتضيعلاكى"والدهابهاقامالتىالأعمال

6-5..32..R Browning: Op. cit., pp

.33 .R Browning : Ibid., .p ,6 The New Encyclopaedia Britannica, .V I

.03091768(,A. Bib)

377.7..4 .G Ostrogorsky: Op. cit., p
.35.,.G Ostrogorsky: Ibid., .p,351 .F Dolger, Emeritus: Cam. Med. Hist

231,.V.IV Part،11 p

91لى5،واللاتينوالرومالعرب:نسيمجوزيف

36.،1).ع.231 .F Dogler, Emeritus : Cam. Med. Hist., .V IV, Part

1..77.Anna Comnena: The Alexiad, p
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للكقاباتالثلاثةالفروعمن"الأولالنوعيمثلمذاتاهـيخهاكانوبذلك

Biograpظesالسير!وهىالوسطىالعصموعرفتياالتىالتاريخية

38الوقاثعوAnnalsالحولما- ( " Chronicles).

كانققالتالألكسيادكتابةعلىتصميمهاسبب(أثاأذكرتوقد

صحب،شءكلفىبالاعجابجديراوكانبرنيوسالقيصرهوزوجبى"

نقفوركانولما..الحربيةالحملاتمنممحديدفى*مبوأطور-حتا!خى

اليوميةالمذكراتمنالعديدكتبققدلذلك،الأدبىعملهتركعلىقادرغير

تاريخكتابةمنهوطلبتبكتاباتهكثيرا)93(الملكةأعجبتوقد،الممتازة

والأدبيةالتاريخيةالأعمالفيهيوضح-؟بى-اللكسيوسالامبراطورلعصر

منذمبكرةبدايةالار-هذاتدوينفىفعلانقفور1وبد.يهواهاكانالتى

والدىعهدالىوصلغدماولكنالرأبعرومانوسالامبرأطورعهد

كان،منتهيةنصفالخارجهنالينابهاوعادالفترةلتلكهسودةويعد

صما،بشدةهنهيعانىكانداخلىخبيثبورممحملاأيضاعادقدللاسف

ف!رتلذلك.)04("لمغامراتهالحزينةالقصةروايةعلىقمادرغيرجدله

الامبراطور،لوالدهاالخالمدةالأعمالابرزتويذلمكزوجهاعملتكملة(أنا)

هومؤرخاكانالذىالعظيملزوجهاالباهرةالانتصاراتالىبالاضافة

لايقارن(نهالىبالاضافة-رأيناكما-اكتملقديكنلمتاريخهلكن،الاَ!خر

.)41((أنا)زوبخهالفتهبما

بادخسواءتعرضتالأجنبيةوالمراجعالمصادرلبعضأراءصةوثمة

الألكسيادالىالمراجع!حتأشارالمثالسبيلوعلى.للألكصميكبالنقدأو

يذكرحينفى)42(،قيمتاريخلكنهمتحذلقباسلوب"عرض!نهبقوله

برجوعونله"والبهجةبالحيويةمفحمرائعانصانىباسلوب"كتب(نهالاخر

منالعديدعلىاعتمدتوقد،الكلاطسيكالمؤلمفينمنللاقتباس(أنا)

وغالبا،سنواتيعدةقبلهاوقعتالتىالأحداثبعضتكتبلكنها،المصادر

أنلاثالثر!ىيذكريينما.)43(المتفاصيلذكرفىءتخطىذاكزتهاكالتما

.156ص،الوسطىالعصورفىأوروباولحظمحضارة:عاشورسعيددْ)38(

دوكاسْايرينالاصبراطورةوالدتهاهنا(أنا)تقصد193(

3-2..04.Anna: Op. cit., pp
352-351..trogorsky: Op. cit., pp5.41!ه.

38.،00107".42 C.W. Previte Orton : Op. cit

V..ير01 IV, Part،1) p43..!!م..F Dolger, Emeritus: Cam. Med
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فىوردتالتىوالكر!بللمحنعرضهافىفصيحةكانتكوضجنانا6)

.رأبعرأىيذكركذ!)،4("يجبكماواضحةتجعلهالملكنها!قاريخها

!لحملأتعنلمبيزنطةالمؤيدةالنظرلوجهةقيمحصدريعتبرا!كصيادأن!

داخلىوالفكريةالديثيةالتشاطاتعنبصورةيمدنانه9رالأولىالصليبيه

لملمنصبالبيزنطىاملتصوتتعكسال!ىالمصورةتله،الاهبرا!ورية

.)45(!الامبراطورى

بقولهالألمكسيادمعَييمفىالأخيوالرأىيخمطيفااستروجورسكىأما

للاساليبرضارقعلمتنشأتأميوةبقلم،هتحمدقايميئسلوبتجب"أته

الاغريقو!فةوالشمر،التارمصةالكقاباتفىوانغمصتالكلاصيكية

كبر!أهميةذوتاريخىمصدرفف!بقولهلملكتابتقييمهوينهىالقدماء

للفترةأرلا،لمموفتنا(صم!يهَقاعدةتعقير(نا9)روتهاالتىالتفاصيللأن

البيزنطيونلالتقاءوثانيا،البيزنطيةالقوةتمأسيساعادةشهدتالتىألهامة

منالمبيؤنطيينبينللصر)عوثالمئا،الأولىللصليبيةالحملةفيرالغوب

.)46(اخرىجهةمنوالشرقالشمالفىالرحلوالقبالووالنورمانجهة

المدحالي(نا9)الأميرةاتجاهمنبالرغماتهْاستروجورسكىويضيف

التواريختعيينفىالدقةعدممثلالأخرىالضعفمواطنوبعضوالاطراء

ترجحالكفةأنالا،الزمنىلمتسلسلهاوفقاوترتيبهابالأحداثالخاصة

تعطشهاالىيرجعوذلكالمؤلفةبهازودتناالتىالوافرةالمعلوماتبكنزكثر41

.)47(للمعرفةالشديد

ربماأخرمجالفى(يضابرزتفقدبالتاريخ(أنا)اهتمامجانبوالى

تحالج(أناأكانتخرو6حينفبين.الفلسفىالمجالوهوكثر9فيهتعمقت

واجبهامنأنرأتفقد.الفلسقيةالمسائلمبنخرى6أومسألةتاريخهافى

.3..44 .R Browning : Op. cit., Part VII, p

.03..45 The New Encyclopaedia Britannica. .V ) (A. Bib ,)1768 p

351,.46..G Ostrogorsky: Op. cit., p

351.،05.47..G Ostrogorsky: Ibid

اْن:ذكرتحيثالبريطانيةالم!ارفدانرةفىتقريباالمعنىنفسوردوكد

وضاوترتيبهابالأحداثالظصةالتواريختعيينفىالدقةعدمعليهيؤخذالألكسياد

كوصفينالكسيوسلملأصبراطورالزائدالتملقجانبالىالزمفىلتسلصليا

093(..TheNew Encyclopaedia Britannica, .V I{.A Bib.,1768)p
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وكانتالمسيحيةالعقيدةومتطلباتالقديمةالفلسفةتعالميمبينتلائمأن

أرسطو،البيزنطيينلمكلبل،لهابالنسبةتعنىالقديم!ةالفلسفةتعالميم

باهعانودرستقرأتأنها!(نا9)ذكرتعاموبوجه.)48(وأفلاطون

()05أرسطوفلسفةوجدتوأنها،194(أفلاطونوهحاوراتأرسطوأبكلمال

نشأتالتىالمنافساتفىهامادورا(كوهنيناآنا)ولعبتاقناعاْأَكثر

.)51(البيزنطىالعالمفىأرسطومدرسةتلاميذبين

Karlيذكرهنا Preachterأحدمنمانه9!:لهمشهورمقالفى

المتاخرةأواياولىالبيزنطيةالعصؤرفىسواءا"رسطوعيال1الىينظر

والبلاغةالبيانعلم،السياسةعلم:وهىمهمةشعببثلاثويواجهالا

أنا)انتباهالملاحظةتلكاسترعتولمقد..."والأجناسالحدِوانوعلم

.52()عامبثمانمائةذلكقبل(.كومنينا

الطبيعةعلمفىتجدينعلى(أنا)صممت،ذلكالىوبالاضافة

060.48 .R Browning : Studies on Byzantine Hist. Part VII, p

491..94.Cam. Med. Hist. .V IV Part II p

فىالغربيةالفكريةالحياةفىأفلاطونمنأثراأقوىأرسطوفلسفةكانت)+ه(

فقطيرجعلاذلكفىوالسببعشرالثانىالقرنهنذخاصةوبصفةالوسطىالعصور

زهانل!صالحةمادةمنهايجعا!الذىالتعميمبطابعتتصفأرسمنوفلسفةانالى

كبيرحدالىبعيداتفكيرهظلوالذىاثينالأهليكتبكانالذىفلاطون6لىبكمهومكان

الوسطىالعصوشفىالفلسفىالتفكيرأنألىأيضايرجعوانمااليونانيينْعقالحْدعن

طريقة(نالرهذا.أرسطوصنهستمدسنطقوهو،بيوثيوسصنطقلىأسامهعلىقام

حوارطريقءنالموضوعاتمنهوضوعاليعالجتفكيرهعنانيطلقاْنفىأفلاطون

بحسنأرسطوطريقةاتصفتحينفى،الوسطىالعصورفىصستساغايكنلممجدملى

أهالىعنعرفهامعتتفقالتىالاتباهاتوهى،المفيدوالايجازوالتركيزالعرض

فىالفكرا،رجاعثروهكذا.الموجزةوالكتبللمختصراتحبمنالوسطىالعصور

أرسطو،هؤلفاتفىوالعلومالفلصفةميادينشتىفىضالتهمملىالوسطىالعصور

:عاشورسعيد.د.العصورتلكفىلهاوأميراللفلسفةأباأرسطوجحلمما

عنالوسطىالعصورفىأوروباونظمحضارة

The).!!ص Renais)عن:Pirenne : La civilisation Occidentale, Haskins

9-8..51..R Browning: Op. cit., pp

7..52..R Browning: Ibid., p
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لهابالنسبةيعنىذلمكوكان،الأخلأققواعديدمرمالاالطبيعةوراءوما

فلسفى،منهجتكوينعلىوزهلائهاهىعكفتأنهاوالواقعالحياةْبعدما

(.3o)الجذابةالبراقةبالنصوصسعداءيكونواؤلم

منهجطريقعنثقالتهادائرةوتوسعنفسهاتعلملمماتاأنوالواقع

نظمتلكنها،فحسبهتخصصينصثرفينوبواسطة،المحاضراتيشمل

الخصوصوجهوعلى،الآخرينأعمالشجعتشكوبدونبلوالهمت

ونخصبرعايتهايحظونكانواالذينأرسطوفلسفةومفسرىلشراحتشجيعها

وميخائيل.)54(نيقيةهطران!ustratiusايوستراتيوسهنابالذكر

وعلموالأجناسالحيوانعلمفىوتعليقاتهبتفسيراقهاشتهرالذىالافسوسى

نا6)وتوجيهامثرافتحتكلهذلمكيعصلوكان.والسياسةالبلاغة

.)55((كومنينا

تورنيكس()نجدوهنا.التنجيممجالفىالآراءبعضلأناكانكذلك

أنهولمو-الحميمأصتهاصديقوهو-التنجيمفىنا6ادانةمننفسهيمنعلم

الامبراطورأخيهاابنالىبالمذاتموجهةكانتالادانةتلكاكانالمحتملمن*

.56()،كومنينهانويلالأطوارالشاذ

الغربيةالأوروبيةالحضارةالى(كومنيناأنا)نظرةكانتماذالكن

.؟آنذاكلهاالمعاصرة

-الميلادىعشرالثانىالقرنفى-(أنا)الأميرةاحتقرتلقد

)57(.وبربريةخشونةمنبهاتصفتلماالمعاصرةالغربيةالأوروبيةالحضارة

أنا)اياميرةيضعالذى(فشر)رأىالىنشيرأننودالنهايةوفي

البيزنطى.التاريخفىالمتناقضاتالىتشيرالتىالأمثلةكةحد(كومنينا

الاَداببمعظمملمةبيزنطيةأميرةمؤلفاتيقرأالتاريخعلىذلكالمطلعأنذكرفقد

تاريخاكتبتوأنهاالعبادةحبأباهاأحبتأنهافيمجبك!القديمةاليونانية

9..53..R Browning: Ibid., p
-7.6.54..R Browning: Ibid., pp

كبيرباطراءتاريخهافىأنااليهأشارتولقد
7..55..R Browning: Ibid., p

.6.56..R Browning: Ibid., p
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.)58(،أخيهالاغتي!مؤامؤفىشا!كتأنهانعلمثم،لهتمجيدارانعا

والبيغةالظروف"بناءدانماوالي!ئر،بشركومنيناأناأنوالواقع

تأثيرهاوقوة،لأخيهاالمعادىوالدتهاموقفنعلمأنويكفىبهمْا!يطه

كوهنيناالكسيوسالا!بر!وروللدهاشملهاالذىالوقت1نفصفىعليها

بعدفيمابالمتفصيلسنتنا!لمهماوهو.المتناقضىموقفهالنفهم،الجمبحيه

الاجتماعية.الحياةتناولعند

.121ص،6ورباتكوين:عاشور.د،ريادة"دترحمة:!وصنكويستوفر)157

مجموعةانصرفتعرالثأنىالقرنالىالتاسعالقرنمنذ"أنهالمؤلمفففسيذكروهنا

فوتيوسوهمالقديمةوالعلومالكلاسيكيةالادابالىكلياانصرافاالعلماءعظماءمن

العاشر،القرنفيكيفالاسوقنسطنطل!الموسوعىوسويداسالتاسعالقرق!ىوأرتياسى

أوجذلب!وكان.عصرالحادكأالقونفىوغيرهمايتالوسوحنابسلوسوصيخائيل

صفاتبجميع-بسلوصوهو-الأعظمرمزمااتصفالتىالبيزنطيةالنهضةعصر

ودأبهمالقديمةاثيناسيماولاقديملكلالهاطفىتمجيدهموهوالاي!ليينالانسانيين

عبقريةعصريكنلمالعصرهذاأنغير..الأسلوبفىالكلاسيكيةالطرقمحا*ةعلى

فوتيوحههكتبةامثالالكبرىالعارفودوائرالمعاجمفىأنتاجهصعظمكانبلابتكارية

بالموسوطتشبهاكثروكلما!بور!يروجتتيوص)الارجونى!مسطفطمقوتصاتيف

هذاخلورغمأنهعلى.الحديثالأوربىالأدبفىانتاجبأىمنهاالصيفمةايادبية

احتقارفهملذلكالسهلومن..ههذبةأفيقةحضارةعصرفهوأصالمةمنالعصر

"(11-1صْالمرجعففص)"العصرذلكلحضمارة(أنا)

.173ص.\ق،الوسطىالعصوراهـرباتاريخ:فشر)58(
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الاجتماعهطحياةكىالبيؤتطي!ةالمرأةدور

جويلواذريه)عنصدرتعبارةالفصلهذامستهلفىتستوقفنا

(Andre Guillouصورةهىالبيزنطيةالعائلةصورةتعتبر!فيهايقول

بدورهافرادهمنفردكلويقومالمرآةتتوسطهوسعيدعاقلصغيرعادىعالم

بينماالمنؤلتديرالمتوسطالبحرنساءككل!كانتفقد)1("سيادتهاتحت

.)2(!خارجهالرجليعمل

البيزنطيةالاجتماعيةالحياةفىالمرأةوضععننقر(5هاأنوالحقيقة

البيزنطياتالنساءغالبية!أنقائلفمقبعضهامعتتناقضاَراءأما!يجعلنا

نهايةفىCecaumenusذ!دفعوربما،بالمرة؟خلاقالايهنليس

الخطورةمنأنه"حيثمعا!ثرتهنصَقرائهتحذيرالىع!ثرالحالىىالقون

صديقاتظلىأنخطورةوالأ!ربالمنساءسيئه!قاتعليتكونأنبمكان

نابلالرجلضدالشيطانهعتتحالمفمفاتنهنكانتحيث)3(ْ،لهَن

زوجتهمناشتكىذلكعلىتأليهفترةفى(Prodromusبرودروموصأ

قائلا:للاهبراطور

غضبهاأخافاننى،لمسانهاأخافاننى!

.)!أ"قسوتهاومنتهديداقهامنأفزعاننى

خاضعةزواجهابعدكانت"البيزنطيةالمرأةأنيذكرأخرر(ىوثمة

المنزللأعمالتتفرغوكانت-واحترامبحبيعا.ملهاكانالذى-لزوجها

بمنزلهاتلتزمأنلهانفعاأكثروكانالحياةلهو!ؤالبعيدةالكتبفىولملقراءة

النساءمطلقاتعاعثرلاوكافت،التافهةالملذاتفىوقتهاتقضىا"نعن

اتصفتالتىصفاتهااْهموكانتازواجهنحياةينغصناللائىيرالطالْشات

1.،.!.!ؤ Andre Guillou : La civilisation Byzantine

235,.2.Andre Guillou: Ibid., p

415.050،,3 .G Buckler : p. cit

415.،...er: Ibid4.لكل .G Bu
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بالمتفاهاتالاقنامعنبعيدةمتفينة،حذرةهتزثاعاقلةمخلصةكانتأنهابها

ثروةية6هناكليستلأنه،منزلمهاتمدمالتىالزينةمثلتطرفهافىالمسرفة

)ر،(ْ،الماديةالمرأةحاجاتلسدتكفى

البيزنطياتالنساءمنعنحرايمثلكانالرأيينكلاأنوالراجح

القاسية.المتشددةالمرا"ةيمثلكانوالآخرالمثاليةالمر(ةيمثلكانفاحدفما

الاتجاهوكانالمستقيمالطريقالىالمرأةلدعوةالشعارات1تعددتوقد

وعلىالمرأةالىيصىءقدانحرافبأىالتنديدهوالكتابمنلكثيرالعام

زينتهاناحيةمنالممرأةاححراماالافيمن"؟نهولالحصرلاالمثالسبيل

.6(أ،زوجهاغيرأحدبواسطةيسمعلسانهاتدع*

وبتزيينالأسودباللونعينيهابرسمتهتمالتىالمرأةاعتباريجبلاوأنه

ملابسهاترشوالتىالذهبهنالمصنوعبالحلىوشعرهاويديهاعنقها

.)7(،تطاقلافاتنةالعطوربأنواع

الىيشيرحيثالبيزنطيةالمراةقسوةيؤكدرأىفثمةذلمكرغملكن

وذلمكالآخسينلمرثاءأَومصيرهاعلىالدهعتذرفالتىالمرأةتكنلمم"نها6

الكتابفىالجانبالمهيباتالمسناتبالنساءواقتدالْهاوحيويتهالشجاعتهأ

.)8(،المقدس

الىالاعتزال!ةعيمثصيعشنكناقزوجاتغيرالفتياتأنوالواقع

يكدنلاولكنهن،الزواجشئونكلتقررحتىأزواجهنيرينلاوربما،ماحد

.)9(الحريةبمطلقيستشنحتىيتزوجن

وموجهته،هربيتهفهى"ابنهالدىعظيمةمكانةلهافكانتالأمأما

تمثللابنهاوصلواتهامسموعةدائمافنصيحتهاسثنهاأقوىقلعةهناكوليس

(.\)0،يقهرونلاالذينوالحراسالظئيد!

234..5.Andre Guillou: La civilisation Byzantine, p

6..طم،..416-415 .G Buckler : Op. cit

236..7.Andre Guillou: Op. cit., p

325..8.Andre Guillou: Ibid., p

733ْص،البيزنطيةالحضارة؟رنصيمان)9(
415.-.5.01..G Buckler: Op. cit
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البيزنطىالطفلوكان!مالقصصعليهموتقصبصغارهاتعتنيالأمكانت

الجسمانيةالعقوباتبضرورةنودىفقدذلكرغمولكن،الحنانكلموضع

المخالطديئ"هـاقبةالىالأطفالبتعليمالاهتمامامتدلاكماةالصغارلتهذيب

.)11(،التربيةونسيمىالسفهاءمنلهم

البعضنسبهمااللذينوالتشددالقسوةأنالىنشيرأننودهنا

بهايلتصقاولمأما؟صبحتأنبعدأكثربهاالتصقاالبيزنطيةة6المرالى

.الزواجحديثهكزوجةا"وكفتاه

القصرفىالمرأةالىانتقلنااذاأماعامةاليزئطيةإرأةاوضععنهذا

:نقولولتتبعهاجديدةاضافاتأمامأنفسنانجدفانناالاهبراطورى

لمسلطانكانفقد!خاصباحترامتعاملكانتالأمالامبراطورةأن

شيئاكانلمهاأبنائهاتوقيرأنأحديقللم-ولكنسيئةسمعةدالاسيناأنا

آخرنفوذكانللمغيبشمسهاتميلوالامبراطوريةو،صتى.معقولغير

بينالسلاميحفظالذىهوجاسيسدراهيليناالأرملةوهىامبراطورة

*)12(،واخوته!شرالحادىقنسطنطينابنالْها

طريقعنمعينةلتقاليدوفقايتمكانفقدالامبراطورةاختيارعنأما

ليجمعواالامبراطوريةأرجاءكافةالىهبعوثونفيذب،العرائسمعرض

(.\3)عروسه!ذمنالامبراطورليختارالتعليمالراقياتالجميلاتالبنات

قنسطنطينابنهاتزوجانايرينارادتعندهاالطريقةتلكاستخدهتولقد

الشاعرةعنصفحاضارباثيودوراثيوفيلاختاريوموكذلمك،السادص

.)14(اجابتهاوقاحةبسببكاسيا

235..11.Andre Guillou: Op. cit., p

.238-337ص،اليزنطيةالحضارة:رنسي!ان)113

الاعتباراتكانتماغالباأنهيضيفوهو228ص،السابقالمرجعرسميمان)13(

فيستغنىالمطلوبةبالعروصالامبراطورتمدحسابهايحسبلممعاطفةأ!السياسية

الوسيلة.تلكالىاللجوءالىبذلكالحال

هنا(موتاخوس)عن.923-328ص،السابقالمرجع:رنسيمان!14(

الىطلبأرملاأصبححينثوفيلو-ر)أن324ص،\ب،الروم:رستمأسديذكر

وسارتالعاصمةفىالامثرافبناتأجملت!ثريفاتهافىتجمعأنفروسنةالاصبراطورة
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اختيارفيحتىضدخلئحياناكلاتتالوصيةالاهبراطورةأنوالواقع

.السادسقنسمصنابنهاعروساتتقتالتىهىمثلافايرين.ابنهاعروس

جدابةتكنلمولكنهاالخلقيةالتاحيةمنبالاعجابجديرةالعروسوكانت

.)15(وقدهيهاطولهابعنايةقاسواقدالوكلاءكانوان

حياةفىثيوفيلالامبراطورزوجةثيودوراالامبراطورةتدخلتكذلك

ول!4،أحه،ولأعس!!+اعشمِقتههنالزواجمنوحرمته-الثثثميخاثيلابنها

Eudociaمنالزواجعلىوأجبرته Decapolite24!./1(مم)5516فىوذلك

كانتأنهاهنقيلمارغمالجمالمسابقاتلاحدىوفقااختارتهاالتىوهى

بسبصقلقهـالزائد!هوذلكالىثيودورادفعالذىأنقيلوقد.تافهة

.)17(،الشريرةالفطريةابنهاغرائز

غالباالجمالوكان،البيزنطيينلدىهامةاعتباراتللجمالكان

المولمولدهالممثلةثيودورافان"كثيرامكانتهامنأعلىالىالينت1يرفعما

.)18(،امبراطورتينأصبحتاالخانصاحبابنهوثيوفانوبالسيرك

أرادواالجندا"نحدالىالبمثرىبالمجمالالبيزنطييناعجاببلغوقد

البلأدعلىاهبراطوراميزيزيوسهوأرهينيايعينواأن-السابعالقرنفى

احتقارهنزويهالسخيفةالامبراطورةينقذلمكما،صورتهجماللفرط

بباريستشيهاالذهبمنتفاحةيدهفىيحملوكان.زوجةليختارصفوفهنبين=

ايكاسيه.الحسناءعلىالأمرأولفىنظردفوقع.القديمةاليونانيةالأساطيربطل

الخيرومعظم":فاْجابت"النساءمنالمثرصعظمان":لهاقلاسنهااقتربوعندما

التفاحةوأعطى!!يقهتابعلانهالفسيلفس!يرضلمالردهدَأأنويبدر.فاْفحصت"آيضا

-(الجمالفىتنافسهاكانتالتىلمثيودوراالذهبية

.328ص،الببزنصايةالحضارة:رنسيان)15(

1,.16 .G Ostrogorsky : Op. cit., .p ,222 Cam. Med. Hist., .V N Part

080109

صيخائيلصديقوهوالمقدونىباسلمنم865فىانجيريناايودوكياتزوجتوقد

مAAAْ-867الآولباسمامبراعلورابعدفيماأص!بحوالذىالحميمالثالث

Op. cit., .p ,232 Cam. Med. Hist., .V IV:لأكلد.G Ostrogor)

255(.Part,I .p,117 .C.W Previte Orton: Op. cit., .V ,I p

.116.17..L BrEhier: Vie et Mort. p

.241ص،البيزنطيةالحضارة:رنسيمان)18(
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كطفلهَتبدوعمزهامغالسذينفىرهىحتىكانتفانهاطلعتهاحسنالاالناس

البسيطةا"رديةن9كما،البضةال!ناعمةوبشرتهاالذبخىيشعرهاغريرة

)91(ْالجمايخرمنا!بيرالاعجابمثاركامتترتديهاالتى

بينبهالامتماموشدةالجمالحبموضوععنالكلامدفعناوربما

لاعتباراتالنظودون-وحدهبالمجمالالتمسكأنالىالتنويهالىالبيزنطيبن

لامبراطورةالزمنمنفترةترضخالامبراطوريةجعل-هامةامبراطوريةوقيم

مخزيةشبابهامسنهلفىحياتهاكانتالقىجصتنيانزوجةثيودورامثل

الساقطاتكلأفهَحمايةعلىالبيزنطىالعرشاعنلائهابعدعملتولذلمكللغاية

الشرفاءوسطالنفممىالعذابألاممنالأقلعلىيعانينلاكىالمجتمعفى

الساقطاتالنساءلانقاذأوربافىبيتأولانشاءفىأليهاالفضنليرجع"لهذا

)31(الأديوةمنالكثيرأنشاتأ"نهاقيلبل)02("الساقطهالمرأةهذهالى

لهاللازمالمالتوفرالمشروعذلكبمئلالقيامعلىدبودوراساعدوربما

فىوأسعةممتلكاتجستثيانأعطاماأنبعديدهاهتناولفىبصمهولة

كبيربدخلوعادتبنفسهابادارتهافقامتوبافدجونياوبونطسكبادوكيا

.)22(عليها

القصر،فىعن!نذيجتمعونالجديدالامبراطورصهار6أنالعادةوكانت

ثيودورافمثلا)23(الأرشقراطيهَمنجديدةسيرةيبدأونأصلهميكنوههما

أح!من-ذلكقبلمسرحممثلةكانتالتى-كو!يتوالكبرىأختهازوجت

6ْ63ص.بقاء1،1%عا!ا:ترنسي!ا(91)

اضمحلاا!:جيبونيفصلوهنا.47ص،\%،ة!السابإتجعا:فشر012)

تحاملشدةمنعنهعرفباالموضوعهذاعنالكلام704ص،2%الامبراطورية

عطفالىجستنيانعهدفىوالخيوللبر!ؤسسهاْعظمتوجع":بقولهثيودوراعلى

حمارسةالىاضصط-رنواللاشالحظب!نقعداللائىجنسهابناتع!ىالامبراطورة

وحْصصفسيحفخمديرالىللبسفورالأسيوىالشاطىءعلىقصروحولالدعارةمهنة

وفى،القسطنطينيةومواخيرشوارعهانجمعنالنسوةهنلخمسمالحةسخىمعاش

لعامواتوبر!ايتهابأف-وتيتيذكرناوهذا*الدائمةلةالتعلىعكفنالأ!ينالملجأهذا

.سبة!كما:نثهكهفىألمعابد

2300.".1 .L Brehier : Vie et Mort+

19-09..22..C Diehl: Theodora, pp

.241ص،البيزنطيةالحضارةرنسيمان)23(
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3هلا3المسمىالعلياالطبذ"موظفى iالامبراطورثقةهوضعأصبحوالذى،

ابنههنAthanaseالمسمىاخمهاابنلزولجعلىألضاعمل!كما

سقيقابنجستينالىصوفيااختهاابنةتزويجالىبالاضافةبلزارثوس

خالهاهنجعلتكما،الثاشجستينبعدفيماأصبحالذىجستنيان

Theodore24(السناتوأعضاءدنعضوا(.

عنالتعويضهوالأعمالصلككلوراءمنثيودورادافعكانورإصا

عليهاينغصكانمماأبيهبعدالامبراطورىالعرشيرثلطفلانجابهاعدم

.()25باستمرارحياتها

وكان.لملحريمأقساماc5JJالامبراطالقصرشأنالنبلاءلقصوركان

فكانتدخولمهللرجاليجوزلاوكان2()ةفيهانالخدهةيقومونالخصيان

صعهوتتغذىأ"جنخهفىالامبراطوروتزور!ثناءتمتىتغادرهالامبراطورة

هتىوزراءهاتشقبلأنوصيةكانتانتستطيعوبىطعاههقاعاتفى

.)27(نفسهالاهبراطورهناكوىالقصرذلكداخلتكونتكادوهىشاءت

ادِ!مةلموورالتعرضعنداليهاالاشارةيجبالتىالهامةالنقاطومن

نأالممكنمنكانهلزواجهامسألمةهىبيزنطهفىالاجتماعيةالحياةفى

العرشيعتلينكىللأجنبياتالفرصةأتيحتومل؟بأجنبىالبيزنطيةتتزوج

البيزنطى؟

قنسطنطبنرأىالىنشيرأننودالتساؤلاتقلكعلىنجيبيمنوقبل

ينبغىثلاثةأموراهناكأن"يرىدائماكانفقدالمسمالمةتلكفىالسابع

أميرةويدالاغويقيةالناكأومصرالتاج:وهىقطلأجنبىالامبراطوريمنحهاالا

155..24..C Diehl: Theodora, p

156،05.25..C Diehl: Ibid

.804ص،2ب،.ْ.الاصبراطوريةاضمرلال:جيبونادوارد

يساعدكانالذىاْنيضيفوهو442ْص،السابقالمرجع:رنسيمان)26(

الدخولالحالةه!ني!ثلفىعيستطبكانحيثخصبايكونماغالبامهنتهفىالطبدب

التشددمنالنسويةالمؤسساتبعضكانتبرلن+،النساءسششفياتوالىالأديرةالى

.(245-244ص)!نغيردونالأنثياتإلطنيبا-تاستخدامعلىأصرتبحيثوالتدقيق

.228ص،السايقالمرحع:رنصيهان)27(
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رومانوسن1علىالسنةمذه(حدخالفوقلما"الأرجوانيةالغرفةمواليدمن

نفسهقنسطنطينحفيدشأنكما.بلغاريالقيصرهارياحفيدتهزوجالأول

الثانيةو(صبحتللغرباهبراطورةمنهماالأولىصبحت9وأناثيوفانو

لأنوذلكخاصبوجهمهيناالثانىالوضعوكان،لروسباغراندوقة

.)28(صلاحهيرجىلابربرياهمجياكانفلا!يميرالغراندوق

فلاديميو-أنبقولمه(كثوالوضعذلك(دوسنكريستوفر)لنايوضحهنا

م889الثانىباسلالامبراظورمعاتفاقيةعقد-الرو!مىسفياتو!رسلافابن

البكأنطةالامبراطوريةوامدادالمسيحيةباعتناقفلأديميربمقتضاهاتعهد

أناالأهيرةمنفد!يميريتزوج؟ن!ثرطعلىالاضافيةالجندمنآلافبستة

.)92(الثانىباسلالامبزاطورأتت

والنيقيةأباطرةعهدفىالاالخارجفىالأباطرةبناتتزويجيكثرولم

.)03(الصقالبةلملوكبخاصةزواجهنوكان،باليولوجوس

هنترسلنمولدهنناحيةمنسمواأقلسيداتكانتماوكثيراهذا

امو!منزوجفىالتحضرروحيبثثنحيثبلادهنةينفعنالقسمانطينية

والقوقازيةالارهينيةالمالكتينالاسرتينأنحدثهثلماوذلكالقاصيةالبلدان

علىاعضاؤهصاشجعحيثالامبراطورىالنفوذفلكفىبالتدريجدختا

منأمراءحصلذلكوقبلالعظيمةَْالمدينةمنعرائسهمالتماس

جريمولدمثلوذلكبيزنطةْمنزوجاتعلىفعلاايطالياجنوباللومباردبين

اثنانوتزوج،السادسقنسطنطين!وجة؟ختتزوجالذىبنفنتومصاحب

يوحناوهمابيزنطيتينعروسينعشرالحادىالقرنفىالبندقيةأدواجهن

عروشعلىيجلسنبيزنطةمنسيداتوكانت،سلفيوأورسينوودومينيكو

19ْصْ،السابقالمرجع:رنممصيمان)28(

ويضيف316صأورباتكوين:عاشوردْ،زيادةدْترجمة:كريستوفردوسن)92(

نأبعدالاالاتفاقبةهذهفىبهالقزمبمايفلمباس!!الاصبواطوران:الموجعنفس

وهى،خرزونميناءعلىبالاسرتلاءالبإ:نطيةالامبراطوريةاطرافعلىرالرو!ضغض

الطريقصاروهكذاالأسودالبحوشمالىالقديمةاليونانيةالجالياتبقايامنضيةأخر

العالمهنجزءار،سياوصارت.المسيحيةفىالشماليينالسلافلدخولمفتوحا

الارثوذكصهـ.إسميحىا

.191ص،السابقالمرجع:رنسيمان03()
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عهدفىعمئرالثانىالقرنحلل!احقى.عمثرالحادمحاالقرنفىبالمررسيا

وثيودوراكومنبناماريامنكلافان.زوابهندائرةاتسعتكومنمِنال

تزرجتكما،ورثمليمعرشعلىتربعتاللاهبرلطوراخوهبناتوهماكلومنينا

فان"مومنيكنومهما.النمساادوقمنالأوللمانويلأخرىأختابنه

نبذت!دالأرجوانيةالغوقةوليدراتخذهاالىلملقايمةرلمترفعالاعتزالنزعة

السلالةمنعروسمنالزواجمنالعاتْال!ثرفيأنالنتيجةوكانت

.31()الديبلوهاسيةضمتهنانحطتوفيلكثطناكلأصبحالامبراطورية

منلزواجعنالبيزتطيينالأباطرةبعضيترقعلمأخوىناحيةومن

أميرتينمنتزوجااللذانالخاس!وقنسطنطينالثانىجستنيانهثل(جنبيات

الثانىرومانوسأصبحالذىحفيدهالأولرومانوسزوجكما،الخزرمن

هىالسابعميخاثيلزوجةوكانتالمولمدْ!ثرعيةغيرايطاليةأهيرةمن

كوهينالحكمابانالعامةالقاعدةكانتكذلك،الآلان!ةماريةالبديعةالفاتنة

تكونتثمومن.بالفِمنلهمزوجاتالأباطرةاتخاذهىباليولوجوسوال

لمناصبهنالصالحاتوغيرالمولدالغربياتالاهبراطوراتمنطويلةسل!مطمة

لهنالالشعبمحبة!طلقااباءعليهنيأبىنطىالبينالكبرياءكانوالحس

الناحيةمنفاشلةكانتالزيجاتهذهأنالىبالاضافةبالقمصطنطينمِة

.23)سيةاسبلا

ا"نلامبراطورالممكنمنكانهل:هوسؤالذهنناالىيتبادروهنا

ئانية؟مرةيتزوج

الردفىتفيداليزنطىالثانونعنهأخوذةفقرةنقر(انناوالواقع

التاجيضعأنالثانيةللمرةيتزوجلمنيحقلاأنه"وهىالتساؤلهذاعلى

3!اْ-191ص،السابقارجعا:رنسيمان)31(

091ص،الهبيزنطيةالحضاكأة:رنسيمان)33( - 1A5.

بيزنطةعنجنبية6امبكأاطرردلأىيمنحيكنلممالاسبراطورىاللقبأنوالراجح

عندصاحدثكماالحاكمةالسلالةوتستمرالعوشاركانتثبتوبذلك،تنجبأنبعدالا

غيرأنهاأثبتتحتىأوغسطالقبايودوكياصنحالثاشثبودوسأختبولكيرياأرجاْت

الغربامبراطورمنعاماعشرخمسةبعدالبنتتلكتزوبتبنتاوأنجبتعقيم

.(25صْ،2ب،ا،هبراطورية1اضمحلال:جيبون)
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هيخائيلفعلهماهووهذا،الامبراطورىالعرشعلىيجلسن9أورأسهعلى

زوجمَهتوفيتفعندما،(م42!-982)ثيوفيالامبراطوروالدالثانى

المرشوتر!الأدير6أحد!نثافيةزوجةاتخذTheklaثكلاالأولى

نأم982ميخائيلوفاةبعدالثانيةالزوجةتلكتلبثولممجانباْوالتاج

نأ"هنثيلمامعذلكيتناقضوقد"خرىمرةللديروعاترأصهاحلقت

نهتتعبلملأنهام1166فىالامبراطورةزوجتهخدعمافويلالامبراطور

؟لعالمحشرجمايتنافيوهذاثانيةزوجةواتخذبالمسمقتلها9تووريثا

5)33("الملود

العوامل6فوىمنانجابهاعدممعالزوجةوفاةتضافركانحياناهـ1

التاريخفىنوعهامنفريدةحالةوهناكثاهيةروجةالا!براطوراتخاذعلى

الامبراطورحالمةوهيزيجاتأربعالىالاهبراطورزيجاتفيهاتعددتالبيزنطى

.(م129-886)السادسليو

798نوفير01في5Theophanثيوفانوالأولىزوجتهتوفيتفقد

وفاتهاوبعديحبهايكنلمذلكوعلىباسلوالدهلرغبةوفقاتزوجهاقدوكان

ص!ه2زويامن898بدايةفىليوتزوجعندئذ(")4قديسةاعتبوت

Stylianusزوتزيسستليانوسوابنهعشيقته Zautzesتوفيتلكئها

.)35(ذكراوريثاتتركن9دونم998فىأيضا

بياناايودوكيامنالسأدسليوتزوجكلYAV/م009صيفوفى

Eudocia Bianaضدالعنيفالصراعتفجرالىدى1مما)36(الفريجية

الرابعالقرنمنذالمعروفهنكانفقد.الدولة(والكنيسةهنسواءليو

الزوجا!متعدد!رجلالثالثةلملمرةيتزوجالذىالرجلأنالميلا!ى

وحشى"وبهيمى5فهومراتثلاثمنكثريتزوجهنأها،ك!نحه"لأاه!3

bestialالبشرىالجنسعنالبعدكلبعيداوأنه and wholly alien to

092..33.The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I p

.Histهـ+ء8 .V ,N Paكا!.Op.cit., .p ,925 Cam:34.لأطدا .G Ostrogo

013.،.

35.،.فى.ه.013 .G Ostrogorsky : Ibid., .p ,925 Cam. Med. Wig., Ib

0925.36..G Ostrogorsky: Ibid., p
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the humanكد9نفسهالسادسليوأنالىبالاضافةهذا.)37(ء

وقتفىوذلمك!)38(الثانىالزواجقرارواستنكرالثالثافراجتحريم

(.r9)،سيتعداهحتىأوالحدهذاسيتجاوزأثهفيهيفكريكنلم

توفيتفقدأخرىمرةليوالحنيدالحظسوءلاحقماصمجانلكن

علىبصرهوقععندئذهـ)04(288/م109ابريل13فىيياناايودوكيا

41)نوبسيتاكاربوزويهالجميلة Zoe Carbonopsina)فارتبط

الراب!عةللمرةالزواجنيةلديهتكنلمليوأنويقال.البدايةفىنواجدونبها

Constantineبورفيروجنيتيوسقنسطنطينزويهأنجبتأنبعدالا

0Porpherogenitusمنكانعندئذكل292/)42(م509فىوذلك

يناير6فىذلكتموبالفعل،لملعرشوريثاواعتبارهالطفلتعميدالضرورى

نيقولاسالبطريركبواسطةصوفىسانتكنيسةفى/م609

.)43(زويهعنليوينفصلأنشرطعلىميستيكوس

لمر!بةورفعهاليوتزوجهاحتىأيامفلالةسوىتمرلممذلكرغملكن

)44(ْالشديدةالمعارضةمنلمعاصفةعرضهمماAugustaأوغسطا

تتزوج(نللمر(ةكانهل:أخرتساؤلالىالسابقالتساؤليدفعناثم

؟الأخرىهىصرةمنأكثر

هى:واضحةأمثلةثلاثةذلكعلىودليلناأيضابنعمهناوالاجابة

السابقةالثامنقنسطنطينالامبراطورابنةزويهالاهبراطورة:191

Romanusالثالثروهانوسمنتزوجتوالتىالذكر III Argyrus

.37 Romilly -.J .H Jenkins : Studies on Byzantine History of the 9th and

10th Centuries, Part VII (Eight Letters of Arethas. on the Fourth

(Basil Laourdas)338عن.fLeo the wise, pمح!ة.،Marri

،925..t5!gorsky : Op. cit., p3.38لم .G O

933..93.Romilly .F.H Jenkins: Op. cit., Part VII, p
.04.:.G Ostrogorsky : Op. cit., .p,925 Romilly, .J.H Jenkins : Ibid

.كل0336

923..41.-.G Ostrogorsky: Ibid., p

334..42.Romilly. .J .H Jenkins: Op. cit., Part VII, p

".Jenkins: Ibid., .p,337 -.G !30 gorsky : op. cit8.!43..ث.Romilly

.026.".

026..44..G Ostrogorsky: Ibid., p
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37Michaelالرابعميخانيلهنتزوجتهقتلهوبعد(م2801-3401)

مونوماخوسقنسطنطينتزوجتوبوفاته(م4101-)3401

5501 - 4201 ( Constantine IX Monomachus45()(م.

العا!ثرقنسطنطينالامبراطورزوجةايودوكياالامبراطورة:ثانيا

(Constantin)Xديوجينرومانوسثم(Romain Diogene).

بتعهدوفاتهقبلىالعامثرقنسطنطينلزوجهاتعهدتكيفبنامرفقد

...لذكراهمخلصةستعيشوأنهاوفاتهبعدثانيةمرةتتزوجبألالامكتوب

.)46("...ا"بنائهالرعايهمتفرغه

الأخطاراندادتكيفبنامرلقد؟تعهدهامنايودوكياتحللتكيفولكن

بحاجةشعورالقسطنطينيةوسادأنذاكالبيزنطيةالدولةعلىالخارجية

ايودوكياتأملتهنا.الصعوباتمواجهةعلىقادرايكونلامبراطورملحة

ثورةقيامالىتؤدىقدالاهبراطورلذللالحاجةأنوخشيتالحقيقةتلك

تلكمنلهاوالطبيعىالشرعىالمخرجفكان.امبراطوربعدهايفرض

وبذلك،العرشعلىمعهاترفعهئانبزوجافراجطريقعنتتحدأ"نالضائقة

.)47(أبناثهامصيرتضمن

كانوالذى-L(8)كبادوكيازعماء(حدديوجينرومانوساختارتلذلك

هنفاستدعته-هيوبرأتهالأولزوجهاعهدفىالمؤامراتاحدىفىاتهمقد

ولقبتهم6701ديسمبر25فىالقسطنطينيةالىكبادوكياالأصليةبلاده

4StratelateءMagistrosقوبلتوقد.منهللزواجتمهيدا

عندماالسناتورجالبعضومنزيفيلينوسهالبطريركسنبمعارضةايودوكيا

.k(4)روهانوسمنزواجهافكرةعليهمعرضت

(،ed. Hist.3.. IV, Part45.فى..G Ostrogorsky: Ibid., pp.,324-323 Cam
91,.p.,691 The, Encyclopaedia. Americana)7491( V.!،7.,065 V
385..pp.,11,12 .V,23 .p,637 .V,92 .p,788 .L Halphen: Op. cit., p

:القلقشندى،894ص(م6691بيروتصادردار)9ب،الكاهل:الأثيرابن

.104-004ص،ه!ب،..الأناقةمآثر

.)1(رقمملحقانظر)46(

125-124..47..N Oikonomid8s: Op. cit., pp

4()A.736ص،ال!يزنطيةالدولة:العرينىالبازالسيدد.(

125..94..N Oikonomide s: Op. cit., p
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تكتفولمروهانوساختارتالخىهىايودوكيمان1يعنىاوهلْ

كيفولكنا.)05(أسَئروصورسكىفىكركناءعلب؟لموا!حمة"

تعهدفمرغمالزواجذلكعلىوالسناتوالدينرجالوباقىالبطريركوافق

لها؟نانية!يجة؟ىاتمامبعد!معها

البطريركالىداهيةوكانخصيانهاأحد"رسلتأنهايذكررأىثمة

برداسالمسمىيأخيهابنمنالزواجتنوى7ئهأملخصهأ"منهابرسالةمحملا

(51 Bardas).برداسأنمننكرماذلكوراءمندافعهاكانوربما

)52(ْمنهبالزواجاقناعهافىفشلقدكانهذا

السناتواعضاءكلاليهأستدعىالبطريركأغراءفىالنجاحوبعد

اليمينعلىالمحأفظةنةأهLهحملينكانواالذينوهم-الأخرمموالوأحد

منالامبراطورةتحريريجبأنهالجميعقررلذلكتوقيعاتهمبسحبو؟قنعهم

الهامةالمصألحوين:.زوجهأغيرةبسبب!نقسهاعلىأخذتهالذىيمينها

قرارهمالجميعصدر9خر6وبمعنى"الخاصأالوعودبعضبسببتقسدقد

.)53(،الخاصةالاثفاقاتتلغىأنالممكئمنالعامةالمصلحة"بان

منالأولاليومفى!يوجينروسانوسهنايوسكياتزوجت.وهكذا

.)54(اليومنفسفىامبواطورابهواعترفم6801يناير

Theophanoثيوفانوالامبراطورة:ثالثا

تزيسمكيس.حفاثمفوقاسنق!رثمالثافيرومانوس

الاميراطورندحة

عرفكما،ودهاءطموحذاتوكانتالجمالمنكبيرش!علىكانت

الثانىرومانوسالامبراطورتظرجمالهالمفتوقد.الحلقىالانحلالعنها

.)55(لهزوجةمنهافاتخذالشخصيةضعفعنهعرفالذى

G..05..،ء34. Ostrogorsky: Op. cit

126..51..N Oikonomidbs: Op. cit., p

،.52 .R Guilland : Titres et fonctions de '1 Empire Byzantine, Part V

001،.

onomides،..!م.126-125 0 p. cit53.كلأ .N O

344..54..N Oikonomides: Ibid., .p,125 .G Ostrogorsky: .! cit., p

72ْص،الصليبىالعدوانمقدهات:توفيقكمالعمر()00
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كان":يقولهالأولثيوفانووناجقحمةلنافيحكىالعربىالمصدرأما

!للقالمخصعىممآالييمةالىألأعمادأيامبركبراأنالرومملوكعادةمن

يبخرونالمداخنوبأيديهمالناسشاهدهبالأسواقالملكاجتازفاذاءالميد

الرومأكايرْلميعضوكانالأعيمادبعضفىوقشمططبنبسيلوالدفركبفيها

ممطلهمنفامر،استمسنه!بهامرفلماالملكتشاهدفخرجتجميلةبنت

)56(،وقنسطنطينيسيلمنهوولدتوأحبهاوتزوجهاخطبهاعرفهافلماعنها

لممأنهاقيل!قد.)57(لهزوجةنقفوراختارهارومانوسوفاةوبعد

اهبراطوراأصبحثيوفانومننقفوروبزواج،)58(منهافراجفىترغبتكن

.)95(م639-969

عرفلمانظرامعاصريهأدصثىأهراكانفقفورمنزواجهاأنوالواقع

وقد،السيئةالسمعةمنعنهايعرفونهكنانواوماوالزهدالتقوىمنعنه

علىكطبتالتىالنقوشفىالزواجنلدبخصوصالمعاصرينشعورسجل

عداما!ثىءكلقهرمنتمكنالامبراطوربأنتقولوالتىنقفورقبر

.6(0)المرأة

هعثيوفانوبتأهرنقفوربمقتلانثهىسشقراغيرزواجاكانولكنه

.79،صام6691بيروثصادردار)9ب،الكاصل:الأئيرابن)56(

أنهفالمراجحالرومكابراحدابنهنيوفانوجعلقدهناالأنيرابنكانواذاء

24اص،البيزنطيةالحضارة:رنسيمانلأنالاسمبنفسأخرىوبي!تبنهاوخلط9خك

وضيع1صلمئ1تهايذكران37ص،الصليبىالمدوان!قدمات!كمالعمر.ود

أصيلة.بيزنطيةهصا!رعننقلالأنهماالأخيرالراْىالىنميلررنحن

.27ص،الصليبىالعدوانمقدمات:توفيقكمالعمر.د)57(

173,.ebraeus,.V ،، p58.قى The Chronographs of Bar

قولعلىرومانوسقتلالذىموئنهالىمنهلملزواجرفضهاسببيرجعوربما

lبل.هذا9يهريوْيدمالحجدلا1نناولو(111ص،2ب،المختصر)الفداابو لراجح

توفيقءكمالعمر)للتقص!ف!!يلهالخشمنوطبعهالقبيحصنظرهتستحسنلاكانتأنها

كأ.27ص

(Schlumberger: Nicephore Phocas

092..95.Larousse Encyclopaedia. of Ancient and Medieval History, p

عن.27ص،الصلمبمالعدوانمقدمات:توفيدكمالعمر)03

.(Ktumbacher,.K : Geschuichte desbyzantinuschen)
http://www.al-maktabeh.com



-891-

وهو)61(نقفوربعدالعرشواعتلىتزوحهاالذىتزيمسكيسعشيقها

.والمؤامراتبالمر(ةالخاصءالجزفىبالتفصيلشتناولمهها

والذىوالموْامراتالبيزنطيةالمرأةموضوعالىنقطرقالنهاية1وفى

المصادرأسعفتنامابقدر!سلسلاتارهخياتتبعامنهأفثنةبعضسنتتبح

تحاككانتالتىالعديدةفالمؤاهراتمعالمهْلناتتضحكىالمختلفةوالمراجع

كانت.البيزنطيةالأرستقراطيةحياةفىوالنشاطالحيويةفتبمثخيوطها

المثالسبيلوعلىبارزا)62(دورااستثناءوبلاجميعافيهاتلبالمرأة

الحصر:لا

لعبتهوماالعظيمقنسطنطينالاهبراطوربعهدالموضوعذلكنبدأ-ا

نوجةول،3،،9فاوستاقاهتف!دوالدسائسالمؤامراتفى-مجالفيهالمر(ة

Crispusكرسبوسمنوالتخلصالتاهرفىبارزبدورالئانيةقنسطنطين

63)،منرفيناالأولىزوجتهمنقنسطنطينابن Minervin)كر!صبوسوكان

قاثتكانحيثالرايننهرعليالفاليممامالباهرةبانتصناراتهاشتهرقد

.)64(م324منقنصلاثمم032منالأسطول

هيلينالأموالامبراطورةفاوستابينأشدهاعلىالخلأفاتكانت

.لكرسبوسالأخيرةهحبةبسبب

الصثرينالعامبذكرىالعظيمالاحتفالموعدحلم'VYIكانتاولم

الىنيقوميديةمنبلاطهالاهبراطورنقلهذاأجلومنقنسطنطينحكممن

أعداءبعضيدأوهنا)65(لاستقبالهالترتيباتأروعاع!تحيثروهه

.61 The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I .p ,173 .G Ostrogorsky

092(,.Op.cit., .p,392 Larousse Encyclopaedia, p

،894-794ص(م6691بيروتصادردار)9ب،الكامل:الأثيرافي

.31صالصليبىالعدوانمقدمات:توفيقعمركمال.د

238صالبيزنطيةالحضارة:رنسيمان)62(

صو:*هص،\ب،...الأمبراطوريةاضمحكل:جيبونادوارد)63(

مشروعه.علأقةفىشبابه6يامبهاتعلقالتى

168.،!4.Piganiol: 'L Enipereur Constantin,ول،p64.
.541ص،اب،...الامبراطوريةاضمحلال:جيبونادوارد)65(
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اللأزمالماللمهمدفعتالتىفاوستابصساعدةلمهيكيدونكرسبوس

.)66(لتحرضهم

فىالزنامجن؟صدرهالذىبقانونهقنسطنطينالامبراطوركاناولم

VI(,أغسطسللامبراطورمتوحشاقاسياخليفةاعتبر"قدم11' Auguste)

قنسطنطينأمرفقدوعليه)68(،بهاهمبأنه!كرسبوسفاوستااتهمتلذلك

)96(ْ!اه!بولافىواعدامهابنهعلىبالقبض

للأيقاءأختهتوسلاترغم!ابنةفىقرارهنفذقنسطنطينأنويقال

لمهايقدرلم!والذى(قيصر)هرتبةالاجريرةمنلهيكئلمابنحياةعلى

7(ْ)ْ،فقدهبعدطويلاالبقاء

براءة3ان:بقولبماكرسبوسمصيراليهاَلماعلىجيبونسثقبوقد

البيرنطيين-أندرجمةالىوالدانىالقاصىبهيسلماهراكانتكرسبوس

التهويبنحدالىانزلقوا"،التاليةالعصورفىمؤسسهمذكرىيقدسونالذين

الطبيعةفىالعاديةالمشاعريسط9تدبيرهاعننهتالتىالجريمة،ةمرمن

الوالداكتشفحالماأنهويزعمون.لابنهالوالدقتلجريمةوبىالاالانسانية

عب!نمثبرالرهيبالشكلهذاعلىسذاجتهضللالذىالاتهامبطلانالمنكوب

فيهاانقطع،يوهاأربعينلمدةالحدادلبسنه6وضميرهوتأنيبندههالعالمم

المقبلةالأجياليشهدأنأرادوأنهالعاديةالحياةملاذسائروعنالحمامعن

التذكاريةالعبارةعليهنقشالذهبمنتمثالالكرسبوسفأقامذلكعلى

.)71(،حقبغيرأعدمتهالذىولدىالىلا

916-168..66.Andre Piganiol: Ibid." pp
017.،.،،*4.Piganiol:67.!مdibI

.542ص،اب،السابقالمرجع:جيبونادوارد)68(

Andre.96.،.ء.017 Piganiol: Op. cit

تلكعنالكلام541ص،\ب...الامبراطوريةاضمحلال:جيبونيفصلهنا

الانتقامخططابشعوالرياءالمراسيمأستارتحتوجيزةلبرهةاختفت"بقولهالحادثة

الذىالإمبراطورمنباهرالمنكودكوصمبوسعلىالاحتفالغمرةفىوقبضوالاغتيال

صية،قصيرةالمحاكمةوكانت!القاخىبعدالةيتحلىاْندونالأبحنانعنتخلى

فقدالرومانىالشعباعينعنالشابالأهيرسصيراخفاءالأليقمنا!نهرؤىولما

بطريقةأوالجلادبيدوصولهفوراعدمحيثاستريافىبولاالىقويةحراسةتحتأرسل

بالمسم.ى6أخف

http://www.al-maktabeh.com.541ص،\ب،الامبراطوريةاضمحكل:جيبونادوارد)07(
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)تهمتهاخيثنفسهافاوستاعلىذلدبعدالدائرةمادارتوسعان

نفسها)72(الىالحبيبكرسبوسبحفيدهاحلالمانتقاماقنسطنطينأمهيلين

علاقةهناكأنباطلاأوحقااناكتشف؟نهزعمحتىطويلوقتيمضفلم"

ذلكوعلى،الامبرأطوريةالاسطبلأتفىالعبيدأحدوبينفاوستا/بينأ!مة

بفعلخنقاالزانيةوماتت"الانهامتوجيهفورالعقوبةونفذتالحكمصدر

)73(،عاديةغيردرجةالىالغرضلهذاالحرارةفيهزيدتحمامفىالبخار

قنسطنطينخلفاءعىفىمجدتفاوستا،"نالييشيررأىوثصة

بوصفهاوحظهاوبحمالمهافاوستاالامبراطورةبفضالْلالخطببعضوتغنت"

.)74(،الأمراءمنلكثيروأماوأختاوزوجهابنه

كرسبوسهنكلاموتيرجحقدهما(نهوالواقع

مملوءاالثنائىموتهمابعد""صبحقتسطنطين9نظلماوفاوس!قا

عنالتهوينكيفيةفى!م!9ioالفيلسوفاستشارلذا،القاتل-بالمخوف

الجرائمتلكهثلأئاريخففشيئايوجدلا(نهفاخبرهنفسمه

الحقيقىثنسطنطينتحول6بد-م326-4لوقتذلكمنذأنهوقيط

.)75(للمص!يحية

فىالمقدسةالأراضىالىقنسطنطين؟مهيلينلحجالوثيصىفعtjlانبل

.761(ولابنهالنفسهاوالتشفعخطامْها9عنالتكفيركانأيضام326نهايهَ

الثانىثيودوسيوسالامبراطورا"ختبولكيرياهوقفذلكيتلو-2

بالزواجغرته1الأقلعلىأوبنفسهالهاختارتهاالتيأيودوكيانر!تههن

017.0،5.AndrePiganiol : Op. cit

543ص،\-،السابقالمرجع:جيبونادو)زد

."542-542ص،ا!ابقالمرجع:جيبون)73(

2،5ص،ابالحمابقالمرجع:جيبون

.543ص،الصابقالمرجع:.+يبوق741،

171,.AndrePigani51: Op. cit., p
173..AndrePiganiol: Ibid., p

.72

75.

76.
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فيودوسيوشلدىايودوكياهكانهارتفعتعندمارلكنالضاصةْبوسائلهامنها

الامبراطوريةحكماليطموحفىالتطلععلىبهاتشبعتالتىالعظمةغرتها6!

فسادنحوهارالتزاهاتهاعليهابولكيريابفضلكئيراتهتم؟ندونالشرقية

كغلثيودوسيوصشقيقةمكانةسمون6غير،المرأتينبيننزاعالملكىالقصر

لحقالذىوالعارالديوانرئيسبولينوساعداموجاءالنهايةفىالغلبةلها

حظوةبأنالناصأقنعدليلاالبريتورىالمثرقحاكمCyruدبكيروس

الذىالخارقالجمالأنكمااصدقائهاأخلصلمحمايةتكفىلاايودوكيا

اقترفهالذىالذنببأنخفيةاشاعة)نتشارعلىشجعبولينوسبهاتصف

.)77(ايودوكياقلبالىوصلعاشقذنبكان

ايودوكياانيلالددهذاعندايود!كياضدبولكيرياتامريتوقفولم

لهاياذنأنالتسمتثيودوسيوسزوجهامحبةخسرتقدأنهاشعرتعندما

عندئذطليهاالىفأحيبتبعهدة!كزلةفيتعيشكى(ورشليم7)الىبالانسحاب

فقد.الأخيرالان!م!حابهذافىبولكيرياتملكتالىالانتقامروحتعقبتها

أقربكاناالدينرجالمناثنينيقتلأنالحاشيةرلْيسساترينتوسكلف

(.VA)الحاشيةرئيصبقتلايودصكيالهماانتقمتالفوروعلى،لهاالاتباع

!ولأ!أأالمةمارتيناأما-3

حقيقةرلتفهم)97((م641-061)هرقلللامبرلطورالثانيةالزوجة

حوالىتزوحهافقد،بهرقلارتباطهابدايةالىقليلانعودأنبنايجدرموقفها

ببصخطا!داجذلكقوبلذلكوعلى،خيه"وأختهبنتوكانتمسنة

العامالقانونضدالزواجذلككانفقد؟قربىسفاحلاأنهعلىاليهونظركبير

.252-925ص،2%،السابقالمرجع:جيبونادوارد77()

.253صالمرنجغنالس)78(
112..97..G Ostrogorsky: Op. cit., p

-Fabiaهىالأولى!وجتهكانت Eudociaهووولدابنتالهولدتالتى

ميلأ*هىْقليلةشهوربعدوماتتالصرعمرضمنتعانىوكانتالثالثقنسطنطين

%1فىوذلكابنها r.م
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.)08(القسطنطينيةأهالمىمنمارتيناكرهتذلمكوعلىالدولةْوقافون

بمطالببرأيهالمعتدالامبراطوروهو"وسلمبحبههرقلغمرهاذلمكورغم

.)81(،الطموحالجميلةمارثينان!جته

حملاقهأصعبتىوصحبتهوالضراءالسراءشاركتهفقد

.)82(العسكرية

الامبواطورية،العالْلةفىالصراعلمتفجرالمباشرالسببأنوالواقع

ابنتخطىفىورغبتهاالمتشصدمارتيناموقفهوأيضاالشعبوبينوبينها

الصراعهذادى6وق!"لأبنائهاالعرشوراثةحقونقلايودوكياهنهرقل

حاولعندلْذ."بالمسوادوئغطيتهاالاخبراطورشيضوخةسنواتتنغيصالي

الأولابنهصنينزعأندونالحكمفىنصيباهارتينانسليعطىأنهرقل

،.A)3الامبراطوريةحقوقهقنسطنطين

الأكبرابنهبعدهمنالدولةشئونيتولمىأنعليتنصوصيةتركلمذا

5"\)هارتينابنHeraclonasهيرقلوناسومشاركةسنة()28ثنسطنفين

مسئوليتهعلىهرقلاعلأنالىبالاضافة8الحقوقفىبالتساوىله(سنة

تكونوبذلك"وامبواطورةأصا!للحاكمينبالنسبةتعتبرمارتيناان-

(.Al)،الحكمفىلهماشريكة

مارتيناا!ثرا&ورفضواالوصيةهنالأخيرللجزءالشعبتصدىهنا

الامبراطوريةامرأةتمث!لأنيمكنلابانهذلكمتذرعيرغبى،الحكومةفى

البلاطانبل.)85(الأجانبالسفراءسماعحقلهايكون(نأوالرومانية

G..08..ه.,112 Ostrogorsky: Ibid

واصابةالطفولةسنفىابنائهمامنأربعةوفاةتفسيرالىالأهالىذلكدفعوربما

الالهية.العنايةانتفامالىجسمانىبعجزالكبارالاثنان

.05صالاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوى.د)81(

112..82..G Ostrogorsky: Op. cit., p

112,8.7.5 Ostrogorsky: Ibid., p
112..rogorsky: Ibid., p84.ف!يحه.

.05ص،الاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوى.د

113-112..cit.,pp!85.:.ط .G Ostrogorsky
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رالمؤامراتللدسهسرحاهرقلعهدهنالأخيرةالأيامفىكانالبيزنطى

بالحكمابنهاْومعهالانف-ادها-الجوتهيفةبغيةمارتيناالامبراطورةتقودها

منهمالبعضعظكماالأحؤابمنحزبايؤيدكلشيعاالبيزنطيونفانقسم

)86(.القسطنطينيةفىالعلياالسلطاتتهوىحسبماالاَخرينسراحأطلقأو

لقنسطنطينمؤيداالشعبغالبية!صبحهرقلالامبراطوروفاةوبعد

مايو25فىفمات-السلهو-خطيرمرضمنيعانىكانلكنه،الثالث

مسموماهماتقسطنطينأنأشيعهنا،أشهرثدثةحوالىحكمأنبعدم641

ضدزادقدالكرةشعوروكان،مكانهالصغيرابنهبتوليةمؤيديهنادىلذلك

المونوثيليتىالبطريركدفعهابعدوخاصةهيرقلونسوابنهامارتينا

فوقالكفيفةالسحبتراكمت!وهكذا،البطرقىللعرشPyrrhu؟

*87()،وهيرقلونسمارتينامنكل6سر

Valentine)قيامورغم Arsacidus)بتحريضالثالثقنسطنطينأتباع؟حد

يرضخالأخيرجعلهما،وهيرفلونسمارثيناضدالصغرىآسيافىالقوات

يمتعلمذلكن6الا،مساعدكامبراطورالثالثقنسطنطينانجنويتوجللضغض

مارتينابعزلالسناتوأمرذلمكوتلى.م641سبتمبرنهايةفينهايته

لسانقطعتضمنبل!قطذلكعلىيقتصرلمالأمرانبل،وهيرقلونس

(.AA)رودسالىبالنفىعوقباثمهيرقلونسوأنفمارتينا

:جستنيانالامبراطورزوجةثيودورا-4

عنسىءتقريرمنبالمؤامراتالخاصالجزءهذافىثيودوراتحرملم

والمحاباةتهدألاالتىوالكراهيةوالحقدوالوحشيةرالقسوةللخداعحبهأ

خصبامرتعاألاصبراطورىالقصرجعلمما"للبعضوالتحيز

(أ:98)،للموْامرات

(Al)ْعن05ص،الاسلاميةوالدولةالبيزنطيةالامبراطورية:العدوىد

ز؟-يا!

113.V..G Ostrogorsky: Op. cit., p
114-113..88..G Ostrogosky: Ibid., pp

فىالأنفأواللسانبقطعوالتمثيلللتشويهالشرقيةللعادةبادرةأولوهذه

البيزنطية.الدولةفى

p...لم*011 ,187 Cam. Med. Hist(.98...للا..C .W Previte Ort n : Op. cit

(Diehl)05.!زعن
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يرضخل!منتجاهوالمثراسةالقسرةهنتهىثيودورااستخدمتاغد

بلزاريوماالعظيمينللقائدينيالمنسبةحدثهثلمامظالميهاوينفذلرغباتها

B!1isaire!(09)!115اكأكأفىويوتزش.

عنىبهيشتهاالنادرةأخطائهعنبمرارةيكفربلزاريوسجعلتانهابل

حطمتكما)19(المتواضعالمطيعخادمهاجعلتهوبذلكAnadoninaزرجته

الحرسأعضاءأحد،الكبادوكىحناأهالرحمةوبدونالمخزيةباثؤمرات

منهاسلطانهاانقزاعفىوفكرلمحظةتجرا-أنهلمجردا+موياءا؟حبراضورى

.29()م541

أشارتالتىمىأنهابروكوبيوص)السرىالتاريخصأحبويذكر

21+4.!تل alasonthذحيةكانتالأميرةتلكا!نلمجردالعظيمثيودريكابنه

خفيرةمنافسةالأميرةتلكتكونأنفىشكتينهالمجرد!،وجميلةهشهورة

هذاهثليعض!مايوجدلاأنهولو،منهانرجهاقلبانتزاعتمتطيعلَها

.)39(مصدرأىنرىالرأى

ايرين:الامبواطورة-+

والقتل-المؤامراتسياسةباتباعها-ايرينالاشراطورةفتحتلقد

الاباطرةتمكنالتىالثوراتتلك،داخليةثوراتعهدلقيامالبابجديدمن

)49(ْتقريباقرنلمدةواخمادهاعليهاالقضاءهنالايسوريون

والتىمؤامراتهاتدبيرفىالمكيافيليةأسالميبهاأخرىمرةهنانكررولئ

148,.C.Diehl: Theodora, p.لماا!أ

ثيودوراغضبمعاوالطمعالخوفأثارربماأنهقالعندماجيبونقصدهماوربما

لأن!سشعدينغيرأنهماالامبراطورمرضاًثناءفىوتهورنزقفىاعلناقائدينعلى

.(604ص،2%..الامبراطوريةاضمحلال:جيبونبديلاالعاصمةعنيبغيا

Dil26.19عن.Cam. Med. Hist., .V II, p

66.0عنحفللأ Hist., .V)1،ءp29ولا؟. Cam
154..iehl: Theodora, p39ا.س!.نآ

.127ص،البيزنطيةالدولةتاريخ:توفيقكمالعمر)49(
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علىللتدنيلوالحفمالسياسيةالحياةعنالحديثمعرضفىأوضرناها

قأذلثلاثباتفقطويكفى.)59(والخداعوالمكرالتامرفنةقنفوقهام!ى

أهوميةمشأءتأيةتمنعهاأندونقنسطنطينولدهاعينىسم!هاالىن!شير

دلك.علىالاقداممن

الثامن:قنسطنطينالامبراطورابنة!ويه-6

ولكنناالأولالفصلفىزويهالامبراطورةشخصيةعلىمربعنتعرفنا

شاركت"نهافنجد.والدسائسىالمؤامراتمجالفىدورهانبتقأنهنانود

أرجب!وسالثالثرومانوسالأولزوجهامنتخنصت!ندصاألمبالهذافر

يعضيشارتولقد.ذلكبعدتزوجتهالذىالرابعميخائيلعشيقهابمساعدة

مانوسأشعلىالحيلةعملا!وميخالهْيلزويهأنبقولمهاتنكاد!العربيةإصادرا

سماهربماأنهماأى)69(،وخنقاهكارهاالحمامأدخلاه)،ثم،فمرخس

عإ"دسته!زويهينالىأخرعوبىمصدراشارب؟نما.الر!امةىخنقاهثم

.)79(3ف!تله

تعا،كأال!!عامةباشارةاكتفتفبعضهاالأجنبية!المرأجعالمصادرأما

أنهذكرالاَخروالبعض.)89(الثالثرومانوسسلفى!يخائيلمعزويه

أختعيناغفلتعندماوذلك،وميخائيلرويهاصطةب،"صهسموماماتربما

مىداثزادورالهاوكانكثيراحذرتهالتىوهى،اوقتابعضعنهرومانوس

أبريل11فىالحمامفىهاتأنهالبعضذكربينما)99(أخيهانجاح

بعدزويهاكتفتوقد)101(،الماءتحتبالقوةبدفعه"وذلكN(0)0م3401

9()o41:46،65ص،ايرينالامبراطوسه:المؤلفةكقابانظرللتوسع.

.994ص(مWkIصروتصأدر)91%،الكاهل:الأثيرأبن)69(

هوميخائيلهناوالمقصود004ص،ه%،الأعشىصبح:القلقشندى)79(

.رومانو،ر!لالحدسالذى

)cyclopaediaAmericana,)7491.،5"؟ .V ,91 .p ,12 .V .23 pبمحTeجمو.

.لأ92،.".788

(Pesellus)691عن.V.،+ Part, ,I p(ا!!".am.Medلأ09!أ

ogorsky*0.كل.323 : p. it5!لاأ.3تا-كل

691..ed.Hist. .V IV, Part01 p101.لأ.Cain
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عليهالقت"وفيهايرقدالتىالحجرةالىدخلتبانخبووفاتهشاعأن

.)201("نمسهاتمالكتثمواح!ةنظرة

ثيوفانو:!طورةالامبر-7-

م!نىمنالكلمةتلكتحملهمابكل)301("خطيرةة1أمر"فانو؟ثكانت

جاهدةسعتلمذلك،موفقاغيرزواجافوقاسنقفوربالامبراطورزواجهاكان

منها:عدةلأطمباباكإ:منهلنتخلص

(،)3.1صاحبهمنهص(واحدكل"فكره)401(منهارعبهدوقلزوجهانه9

حمهميةونؤعةفجورمنعنهاعرفمامعثبوفنوتجدلمكذلل

قبحمننهبمانقفورالامبراطورشخصفىرعبتهايشبعماثوية

إح!-صكريةاحملاتهفىللاشتراكالتغيبوكثرةللتقشفو!يلطبعوخشونةخلقة

ذلكعلىوتفض!يلهالامبراطورىالفراشفىللنوم(لامبراطو:رفضوان

صص!.تركانوأنلايد،بمخدعهالملحقةالحجرةار!قطعذصجلدافتراش

عنتيوفذوتبحثينالطبيعىمنكانوهكذا.)601(المرأةلهذهاستياء

؟ختلفكانالذىتزيمسكسشخصفىوجدتهوقدنزواتهالمها!-طقلهاعثميق

الملحوظقامتهقصرمنبالرغمتزيمسكسفانءوطابعايتَيكلانقفورعن

)701(ْمففثةوحيويةجذابةوشخصيةبوسامةيتمتعكان

.Cam.201.،.كل.691 Med. Hist. : Ibid

72ْص،الصليبىالعدوانمقدمات:توفيقكماعمر.د)301(

173.04.The Chronography of Bar Hebraeus, .V،1 pلما
.794ص(م6691وبيروتصادردار)9%،الكايا:الأثيرابن)501(

يذكروهو72ْص،الصليبىالعدوانمقدهات:توفيقكمالعمر.د601()

يفاجمْهالاأرادوأنهحياته!نالأخيردالفترةفىحولهفيمنمتشككاكاننقفورأنهنا

عن.فيهالنوميرفضفكانفراشهفىوهوحياتعلىيتامرونَمن

Schlumberger : Nicephore Phocas

أستاذناويزودنا.28ص،الصليبىالعدوانمقدمات:توفيقكمالعمر)701(

منبيتهنجاءأنهفيقول:ونشاتهتزيمسكس1صلعنمستفيضهبفقرةهناالكبير

الى؟بيهحهههنلهنتمىلههوالبيزنطيةالالجراطوريةفىالأرستقراطيةالبيوتكبر

الاهبراطورسلفه!فهاجاءالتىفوقاسأصةالىأمهجيةوصنكوركوازأصة

ظهرواالذينالعسكرينوالقوادالأباطرةمنكثيرهثلتزيمسكسويرجعهذا.نقفؤر

بوليسهييرافىم249سنةحوالىولدوقد.أرمينىأصلألى،البيزنطىالتاريخفى
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وقنسطنطينباسلولديهايخصىأنفىنقفوررغبةذلكالىأضيففاذا

،كزوجصهاهخلصايكنلم"أنهالىبالاضافةهونسدهفىالح!مفيستمر

.لنقفورثيوفاثوكرهأسبابلنالاتضحت\()8ْالمبرىابنتعبيرح!على

الأ!ف.صبابأهمتنبهوتعلقهالتزيمسكسثيوفانوحبكانأخرىناحيةومن

)901(ْزرجهامنلملتخلصمعهرمؤا!دبيرعلىلهاالمث!جمة

معتضافرتنقفورمنالانتقامفىتزيمسكسرغبةأنوالراقع

(11ْ)ْثيوفانررغبة

rapolis(نسبتالقىتلكخوزانأقليمفىتقعصض!رةأر!ينيةبلدةوهى!أ؟

سمقطأىTchmechkatكلصباسمتعرفوأصبحتالامبراطورهذاالىبعدفيما

أما،الشمشيقانجاباسمالعربيةالمصادرغالبيةفىوعرفتزيمسكسْرا"س

Tzimiscdsتزيمسكسالىالاصبراحاوراسمحرفوافقدأليزنطيون

The.801.،)173.09عىْ Chronography of Bar Hebraeus, V

الملطىاةث

92/-ص،الصليبىالعدواق!قدهاتا!كماعمر.دلنايوضحهنا YAعن

البيزنطىلملحكمخاضعةكانتالتىاسطاكيةفىعاشالذىالأنطاكىسعيدبنيحى

علىالعزمعقدنقفورانالبيزنطيبتاخبارعلىالاطلاعفيها41إتيسردبامنكانوالتى

فىتغيبهاثناءالأميرينعلىوصياويجعله،القسطنطينيةفىعنهناثباخيه6يجعلأن

علىثيوفانواعترضتفقدلمتزيمسكسكبيرةعداوةيكنفوقاصليوكانولما.غزواته

الىأطمئنولاالحوادثعليكأتخوفاش"بقولهالنقفورتخوفهاواْظهرتتعييذ"

أخافالبلاطفىالأهربقدبيوهنضتدانفسهى6راذالأتبأمنولاولدىعلىا!خيك

بقولمه:عليهاوردنقفورغضبعندئذ،أولادولهسيماولادونهماالأمرعلىيتغلبأن

"ْلأخىالملكوأجعلالصبيبناخمىأنالىتضمريفىالأنانك"

.28ص،الصليبىالعدوان!قدمات:توفيقكمالعمر.د)901(

والمعروفالبيزنطيةالجيوشقيادةفي،الزهالةوتزيمسكسنقفوربنجمعت)011(

رومانوسبعدالامبراطوريةعرشيتولرلمكىنقفورعلىالحالذىهوتزيهسكسأن

الذىالمنصبلتزيمسكشسلمالبيزنطىالعرشنقفوراعحلىاقوبعدم639الثانى

ماجسقر،لقبمنحهكماالاناضولفىالاسكلاريةالقواتدصستق"وهويشغلهكان

صارأنهذلكعلىتوتبوقدبيزنطةْفىللاعيانتمنحالتىالألمقابأعلىمنوكان

تزيمسكسوأحرزالشرقيةالجبهةفىالبيزفطيةالجيوشقيادةمسدْوليةيتحملأنعليه

وشهرتهألجنودبينمحبتهمنوزادتشأنههنا!علتباهرةانتصاراتعدةذلمكأثناء

التىالعسكريةالانتصاراتبسصبتعليهنةفورقلبتغيرم969وفىالشعبْبين

شقيق-أضمركألكالامبراطورْشيرةتضارعكادتالتىوشهرتتزيمسكسأحرزها
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عا!حراتخذتالتىهىثيوفانوأنالىوالعريةالبيزنطيةألمصالروتشير

تزيمممكسواعتلاءنقفورباغتيالاتتهتالنىالمؤاهرةوتنفيذرسمفىالميادأة

خرى9مرةيرخىنثفورتجعلكىودلالهاجمالهاعلىاعتمدتضد.العرلش

إتمطوزماصداقتهطوالىبينهماالدمرابطةالىتشيروأخذتتريمصكسعن

القسطنطبنية،الىتزيمسكسواستدعىنقفورلهااصتجابعندلْذ.السابقة

زوجهامنالتخلصفكرةعليهوعرضتصابهواتصلتفيو!انوفتحايلت

نزيمس!ىيصيرر"نالرواجوعلبىاهرةالمقتعاصيئىعلىفاتفقا

.1(11)ا!براطورا

فىنيعاْونوهالشركاءمنعددعلىالحصولهنتريمسكستمكنوقد

القائد3أبرزمنوكاننقفورعلىالساخطينهنهؤلاء،!كان.المؤامرةتنفيذ

Michaelحء5بورتزيسميخائيل Birrtباسمالعربيةالمصادرفىالمعروف

وكاقانطاكباعلىألاستيلاءفىهامادورالعبالذى،البرجىميخائيل

المؤاحرةمثركاءمنوكان،هعاملتهيحسنولممأيضاده:تكرقدالامبراطور

BalautesبلنطسوليوPediasimos/يرشليوبيدياط!كذلك

ْ()12انطاكيةفتحفىاشتركقدكانالذىبهرامبنواسحق N

ثيوفانوأدخلتفقد":المؤامرةتنفيذكيفيةالعديمابنلنايفصلهنا

عديىلبلةفىالنساءزىفىمتنكرين-القصركنيسةالىورماقهتزيمسكس

الكؤيسةكلىهعهاالليلةلقضاءقريباتهايعضدعت"ئهانقفوروأخبرتالميلاد

حكومةفىرفيعة!انةويشغلح3uroplateَلقبيحملكانالذى-الاصبراطور

تزيسمكسبينلاقةالصلا!سادجهدكلوبذل،لتزيسم!كسشديدةكراهية-نقفور

وطردهـالعسكرلةرلحبتهمنتزيمسكسقائددنقفورجردم969نفسوفىوالاصبراطورْ

فىصمتلكاتهفىخلقدونيةفىصنفيايعيشبأنأمرهواصدرالاصبراطورىالبلاط"ن

واعتبارهالامبراطورعلىوغضبهتزيمسكساستياءالرهذاأدىوقد.الصغرىآسصيا

العدوانمقدمات:توفيئكمالعصر)لنفسهالانتقامفىيفكروأخذ.لملجميلناكرا

.(26-25صالضليبى

بنيحىعن3-92ْص،الصليبىالعدوانصقدمات:كمالعمردْ)111(

الشمشقيقا-متدعتالتىهىثيوفانوأنالىيشيرالأثيرابنأنولوالأنطاكىسعيد

الكاول،:الأثيرابن)واتفقاالملكدارالىفاْدخلتهمتخفياالقسطنطشِيةفقصدصرا

.(79؟صم6691وبيروتصادردار)9ب

بنيحىعن03ص،الصليبىالعدوانمقدصات:توفيقكمالعمر.

افطاكى.صيد
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من8-إأهـحطثالنومفىنقضساشتنرقطوعندناهعهنْبا!ثطتمدع

يقو!ؤنربلا.معقسبعلنمنأكثرمصهقتلواكماسيرهعلىفقتلوههعهاكانوا

(.)113"القصربوابةبحراسة

تزشمصك!ع(سرمن!ذم969.ديسمبر11-01لميلةفيبسرعةذلمكتبم

11(!وثم)،الأمرأهامويجعلهمالناسليشهدهاالنافذةفىنقفوررأسبوضع

الب!ارقةأحضرتبانتزيمسكسلعشيقهاالأموراستتبابثيوفانووأتمت

يصبحمموعم،خعلواالشمسميقعمململ!ْالىولىغتهمالأهوالوأعطتهممتفرقيئ

.)1115،معاهـضةو!ونهدوءمىههمتهاعنفزغتوقدالاالتالمىاليوم

صعاليابولهاخل!1\نبعدتسترحلمثيوفاضفانذْلل!!نالمالرغمولمكن

N(11161،ا-لا!قعلىإرجلأىمعتنسجمتكنلمكهاذنك3)تزيمسكسعشيقها

فىط!الجريمهتلكبعدالحرجفىغايةكمانتزيممسكصوضع(نوالواقع

ويصصل"هـعمصيمالتويجهءيتملمكىصوفيا؟ياكنيسةلىالكلوجهأرادعندماأنه

بو!يكتيصىالبطؤي!رل!1منفسيدةبصع!ارضةقوبمل8الكفيسةمبا.ركةعلى

.Polyenctesمسمَهالبطرهرحم!،يقولىكىمثرو!طدةمليهفرضأنهذلمك

الن!لطروطتلكأهممنركنان.الامبراطورلتمتيويجدينىصفلعلىالا!ثراف

منَث!دوفافبطردطالبأنه،بصددهنحنالذىاوضوعااستكمالفىتهمنا

دبرتالتىالاَثمةالزانيةالزوجةالمقدسالقصرمنفورافلتطرد"القصر

.)17!،"!للجريمهالأولا.لمح!ركبا!لاج!حَانتوالتى-أمر!ووصهت

ور!بةع!هباكورةفىتزيمسكسواجههالذىالحرجامركزهذاوأمام

!!اتجمجميعالتشليمالامبراطورهذافضلحر!طأركانتوطبدفىمنه

اكوتمدتالعثرمنلهاكانالتىئيوفانوبنقىوأمربحبههضحى،البطربرك

173..113.The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I V

.31-03ص،السابهقاد-جع:كمالعمر.د)114(

.894-794ص(Wkl)9ب،الكامل:الأثيرابن1151(

173..Chronographyof Bar Hebraeus, .V ,I p+أكا.6ح

43-33ص،الصليبىالعدوانمقدمات:توفيقكمالعمر.د)117!

شلومبرجيه.عن
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بروتىبجزيرةالأديرةحد9الىصمنةعشرين؟سبعةنحو

.)118(أرمينياالىذلك-بعدأبعدتثمالقسطنطيتيةمنَ

يبة1اله!م

واقامتالشمشقيقتزوجتأنبعدثيوفانو(نذكرالأثيرانجنأنبل

معهاوحملبعيدديرالىوأخرجهاعليهاواحتالخافهاسنةهعه

.)911(ولديها

ذلكيعدثيوفانوعروقفىْتصرىاستمرتالتأمرروح(نويبدو

تزيسمكسمنالتخلصفىهامادورالمعبتيأنهاقيلفقد.أيضا

الدكتوريجملفبينماالأمرهذافىاختلفتالاَراءأنولو،نفسه

لهدسوااعدائهمنجماعةان"قولهفىذلكتوفيقكمالعمر

العبرىابننجد.كل365/)012(م769يناير01فىفتوفى"السم

وأنها"ثيوفانوأختلابانهالملاهبراطورالسموضعمنشخصيةلنايحدد

ذلكبعدبالمرضيشعربدأحيثبطرسوسلهوقدمتهيثرابفىلهوضعته

بعدأنههومخالفارأياأعطانافثدالأثيرابنأها)121(عاصمتهالىوعاد

مالاووهبتهراهباأ"حضرت"سنةلمدةالأديرة(حدفىثيوفانوأقامتأن

القوتمنقدرعلىوالاقتصارالملكبكنيسةوالمقامقسطنطينيةبقصدوأمرته

الراهبففعلسماسقاهالعي!ليلةيدهمنالقربانوأرادالملكبهوثقفاذا

.)122(.ذلك

ثيوفانووأنمسموماماتتزيمسكسأنفالراجحأمرمنيكنومهما

يضا.9هوقتلهفىيدالهاكان

(Aا)35-34ص،الساجقالمرجع:توفيقكمالعمر.دا.

.894ص(م6691وبيروتصادتدار)9ب،الكامل:الأثيرابن)911(

وهو07ْNص،الصليبىالعدوانمقدمات:توفيقكمالعمر.دلأ()03

بلادعلىحملتهتزيمسكسأنهىوصهيونبروزيهعلىاستولى"نبعدأنههنايضيف

حملةعنالحديثتفصيل)القسطنطينيةالىومنياانطاكيةالىوعادم759الشام

(01:173ْ"صالكتابنفسفىهوجودم759الشامبلاررعلىتزيمسكص

175..121.The Chronography of Bar Hebraeus. .V01 p

.894ص(م!19l'وبيروتصادردار)9!ب،الكامل:الأثيرابن)123(
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:دوكاساه!بزَلرالدتها3كومانثان!ا(نا-8

البيزنطىالتاريخحلقاتمنرمثيرةهامةحلقةالىننتقل(يضاهنا

الكسيوسالامبراطورابنةكومنيناأنابهقامتالذىللدورفيهانتعرض

تتوقكانتينهأوكيفالمؤاهراتْمجالفىالذكرالسابقةكومنينالأول

وفى\(I'2)بونيوسنقفورزوجهار"سعلىالامبراطورىالتاجوضعالى

كانتالذىحناأخيها!مدوالدتهامعتامرتهذهرغبتهاتحقيقسبيل

.)125(لهالكرهذلكفىتشاركهامها9وكانت)124(تكرهه

علىبشدةوضغطتاابنهاضدوايرينأخيهاضدأناتامرتذلكوعلى

ابنهويحرمهطالبهمالهماينفذكىالموتفراشعلىوهوكومنينالكسيرس

يتحملأن"الكسيوسعلىوكان)126(يعدهالعرشارتقاءمنحنا

.)127(،للمر+مينالمزعجةالتوسلأت

التاجينقلكىفاحتالحناابنهلمصيربالمنسبةبسرعةالموقفحسملكنه

يسعفلماليهالعرشطريقهعنانتقلبانقلابحناقاموبالفعل،ابنهالى

انك!:بقولهاهذاموقفهعلىمعلقةوجههفىتنفجمأنالاالكسيوسزوجة

نت6والشىءنفسفعلتولقدوالخداعالغشسوىحياتكطوالشيئاتفعللم

.)138(،الموتاخاضعلى

الألصرةمناخرمتامروأههاأناالىفيهيضيفالعبرىلابنرأىوثمة

وحلقوأخيهأختهنفى"العرشحنااعتلاءبعدو(نه"حناشقيق"هو

.)912(الحكملهاستقروبذلك"الأديرةأحدفىووضعهاأمهشعر

.123..R Browning: Studies on Byzantine History..., Part VII, .p,5 G

0538.Ostrogorsky: Op. cit., p

5..124..R Browning: Ibid., p

0538.125..C.W Previte Orton: Op. cit., .V ,I p

.126-.C.W Previte Orton: Ibid., .p,538 The New Encyclopaedia Britan

.03.nica, .V ,I )1768( p

377,.127..G Ostrogorsky .!. cit., p

338..Op. cit., .V ,I p:8.وله .C .W Previte Ortيرأ

248..912.The Chronography of Bar Hebraeus0 .V ,I p
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طامرت؟لذلكلنن!اكالكاهن1بالرضحتسلملمكومنيناأناأنوالواقع

لمكن13()1وجيرةبفترة)013(العرشاعتلأنهبعدأخيهاضدجديدمن

(.)132بش!هولةاكتشفتالمؤامرة

والتامر.إلد!ىصج!القى!بارزب!ووالييزنطيةللرأةإسهمتوبذلمال!

50Op. cit. Part, VII, .p .5 .G Ostrogorsky. .! cit013.؟ .R Browring

003".8,!6)171.p.,377 The New Encyclopaedia Britannica, V

كونياتيسنيكيتاسبواسطةذكرتالرولمجةنفس،!بر!ننحدضافوهنا

ع!ثبرْالثالثالقرنبدلهيةحابمنكاتبوموثمأ!اْ*فىح(هييطح

!131.:أ!أ..4!.5 ." Browring

538,.cit.,.V ,I p!.:ول.W Previte Orto2.ح.،
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فطىالمحيق!قفيالراءةوضغ

االطم!يعلهاترسمالتىالتشريعاتمنبالكثيرالبيزنطيةالمرأةحظيت

وضعنتتبعأنالفصلهذافىسنحاولولذلك.تتعداهولاعليهتسيرالذى

بعضبهاأسعكتتاْالتىالتشريعاتبحصَخكلهنالقمانونىالبيزنطيةانمزلأة

الزواجمتلهافةس!ائلعدةفَىوذلك،الفترةبتلكالخاصةوالمراجعالمصادر

ذلك.وغيروالزناالمحظياتواتخاذوالميراثوالطلاقوالمهر

Mلا-هـage:جلزواا

أجلمنوامرأةرجلبينالحياةرباطهوالرومانىالقانونفىالزواج

الدولةأوالروماشالك!وهفولعثفعالصاخله.فىكأممض!اءالأتلان!جابا

11(ْزطيهايم!اله

وعىعئسعبلزةوسىالؤواحتسبئعلىةهعثهـ!،1!4ال!بةوكانت

صمطته،تدتكانتاذااوالعما.بقرارتسلمالمرأةوكانت.الطرفينبينمتبادل

الادرادسنهوالسابعةسئوكان.بصراحةرأيهاوتقولتتجرألمواذا

وكانت+ا!زوجهعاملةالقانونيعامك.ضألمخطوبالشخصإوكانلا.والقبول

واذا،الارتباطعبىلملاخرطرف!مغبالهدايا-كحربونتتبععادةالخطوبة

هتاككالْثاذْاْ*الا،استردادهاحقالامحرفللطرفلل!يهَالمتلقىتوفى

ال!يةنصمفاسصادظالحالةهذهفىفيممكينالطرفينبينت!بودلتقذقبله

.)،(م6+فىذلكوكان،فقط

وتأخذ،زوجهاسلطةتخت.بممتلكاتهاتتصلالمرأةكاش!يمةالق!الأرض!ةوفى

منحزءاتعدلاالزوجة61صبحتوالزواجقطؤرفشيمْا!ثني!اولكنالابنةْوضع

تتوبىأنعلىمستقلةاأصبحتأوهاdlوسلطةتحتظلتبلالزوجعالْلة

.(3)الوقتمنلمدةوصىبمساعدةشمْونهاتدبير

71,.1.Cam. Med., .V II, p

.Cam.2.أ+.3.+"!.،07. Med
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نفسمنلميساالأحرارهناثنينبينيتما!نالزواج!ثروطمنوكان

هنالزواجمنعالذى592دقلديانوس!يامالقانونذلمكعززوقد.العائلة

الزوجأبناءأوالزوجةبناتمنا"ونسلهنا"والاخواتا"والعماتأوالخالات

سفاح)الرواجمنالأشكالتلككلواعتبرتالأبنرجةأوالابننوجةأو

.،قربى

الزوجةأختأوالشقيقا"رملةمنالزواجم342قنسطنطينحرمكذلك

.41(م415التحريمذلكوأعيذ

منالزواجيبيحالذىالقديمالقانونم53فىْمنعفقدجستنيانا"ما

هجموعةفىكذلك.)5(والاخواتالاخوةزواجومنعالعكس؟والزوجةبنت

اثناوالفتاةعاماع!ثرةا!ربعةالزوجيتمأنلابدكانالقانونيةجستنيان

.)6(عاماعشرة

افقةمنمولابدأنهأضافتفقد-الثالمثليوعهدفى-logaلاكلوجااي!ما

ليوأيامفىأيضاالزواجسثروطمنكانكما.ابنتهمزواجعلىوالأبالأم

الأصدقاءبعضأوقسيسأمامشفوياأوكتابةعليهالاتفاقيتين1،الثالث

بعدالزوجةوكانتالحرةالمرالمةحالةفىكأزواجالتعايشمنعليهيستدلو9

.)7(الزوجابنةمنزلةفىتعدزواجها

المرأةمنأوالعبي!باحدىالسناتوعضويتزوجأنالمحظورمنكانكذلك

تتزوجلاكما.السمعةحسنةكانتولووحتىالممثلةأو،المعتوقةأوالمحررة

لأن"باطلارواجايعتبرلأنهمعتوقأومحرررجلمننبيلةأصةمنالفتاة

أيضا"الملالْمالمثىءولمكنفقطالمسموحالشىءالاتحاد-ليسهذافى-المطلوب

.)8(الوثنية!واليهوديةهنالمسيحىرواجحرمكذلمك

71..p(4.هأ.Cam. Med. Hist., V

72-71..5.Cam. Med. Hist. .V،1) pp

793..6..G Buckler: Women in Byzantine Law, p
893-793..7..G Buckler: Ib،.14 pp

الزواجعلىالكتابيةالموافثةحالمةفىأنهبوكلرجورجيناتذكرأخرهوضعولهى

:Buckler.)041.بهمالمولحوقالش!ودهـنثلاثةوجودهنلابد Ibid., p)!س.

993..8..G Buckler0 Ibid., p

صمثلةتعملكانتالتىتيودورامنتزوججستنيانبانذلكعلىبوكليرتعلقهنا

الزواجذلكصثلتحريموع!دالثالثليوعادلذلكالقانونتغييرعلىعمهحثأنبعد
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مماثلةمكانةتحتلالزوجةكانتالسادسليوالامبراطورعهدوفى

ذلكوعلىوالقانونالطبيعةمعتتنافىجريمةالأقاربزواجوكان.لزوجها

فقدالأولباسلالامبراطورء!دفىماLt°()المرأةمأ!الرجلفيهابحاقب

.)01(والمرأةالرجلبين!ثر!لمالزواجأصبح

والكنسية-المدنيةالقوانينفى-الأيسوريينالأباطرةأنوالواقع

يشيئ!ثميمْاالمحظياتواتخانالتسرىواعتبرواوالوقاربالمجلالالزواجأحاطوا

)11(القربىذوىمنالمحارمزواجتحريمعهدهمفىتأكدكذلك.السمعه

::Dowryالصداق(ولمهرا

نفقاتفىمساعدةيعتبرأقربائهاأوالمرأةتقدمهالذىالصداقكان

كذلك)12(نفسهللمعطىأوللزرجةيؤولطالانفصالوعند،الزوجيةالحياة

ارتكابحالةفى(ما،للزوجالزواجوهديةللزوجةالصداقيعودالطلاقعند

الطرفمنيتبرأينالثانىالطرفحقمنفيكونعظمىلمجريمةأحدهيا

.)13(مماوالهداياالصواقعلىالحالهَهذهفىويحصلللجريمةالمقترف

L.ذlحالةفىكذلك Iقصادرأنفلهابسموطأوبعصازوجتهالزوجضرب

نقلا-بوكلرجورجيناأما)14(الزواجهديةثلثالىبالاضا!ةممتلكاتهكل

Eustathiusرأىعن Romanus-الزوجطلاقحالمةفىأنهفتقول

الضرببسببالطلاقكاناذاأما.الصداقيعطيهالاالخيانةبسببزوجته

404..9..G Buckler: Ibid., p

G..01.".8.0؟3 Buckler: Ibid

004..11..G Buckler: Ibid., p

.72+،،..7.Cam. Med. Hist. V

عقدبسببللمرأةالرجلعلىيجبالذىالمالعلىفيطلقالاسلامفىالمهرأما

الكتابأها.والاجماعوالسنةالكتاب:الزوجعلىالمهروجوبودليلعليهاالزواج

رسولفقولالسنهاما40آيةالنساء(نحلةصدقاتهنالنساءوآتوا):مثلالآيات

وحدهالزوجعلىالمهرالاسلاماْوجبوقد"حديدمنخاتماولوالتمس"(صلعم)الله

اللْهعبدبنمحمد)والمرأةالرجلمنكلتكوينطبيعةذلبافىراعىحيثالزوجةدون

(65ْ-63صالاسلامفىالمرأةحقوق:عرفه
75,13.. Cam. Med. Hist. .V،+ p
76..p14.هـ Cam. Med. Hist. .V II
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الخيلوسب!اقاتالمعسا!حالىرغبتهدونالذمابا"!غرويبرج!.الغذا*أو

.)15(.المبداقيبطيها"نلهفيجوز

وفاةب!عديضممالمهرأنعلىينصتمثريماجستنيانأصدرم952وفى

منأصبحوقدالزوجْوفاةبعدالزواجهداياتقسيممعاهلةويعاملالروجة

بل،وفاتهبعدفوج!يخرىمسيلكاهـتأىقبللالصدادتطالمبأ!المراتحق-

.)116(الثابتةمتللافعلنىحقها/.تييا(نظها!فل!مماكاناذاهاحالمةفىأنهضظ

تعادلأم!علىزربهامنالحصمولفىالعقلِها.آخربمعنىأو

.)17(صداقها

والمواريثالقانونيةوالضماناتالحقوقبكافةتتمتعأنللمرأةكانكذلك

لهايحقانهبك.الضداق3نطاخارجوذللم!الهبةيوبالبيعصهاقتصرفو(ن

.)18(مبذراكانااذاالزوجمنصداخهااص!رداد

!مح!arriageنانيةمرةالز!ج

الخامسةتبلغلمالتىالمرأةوالدموافقةيطلبونالرابع0القرنأباطرةكان

المريمةعلىصارهةعقوباتفرضتوقد،الثانيةل!لمر!تتزوجكىوالعض!ش

سنةاليامتدتم.381وفي)شهورعشرةمض!ررقبلالثانيةلمنمرتتتزوح!ْالصَ

بحثوقد،الأولالزهجأبناءلمصلحةوذلمبهزوجها.وفاةعلى(.كلاببة

كلتفقدالروجةأنوتقررم536،953سنةفىالموضوعءنلكجستنيان

عدمجانبالىالأولزوجهابواسطةلهاالممنوحةوالا3لقابالامتيازات

.)91(عليهمالوصايةأوأيضاالأولزوجهاهنأنجنائهابتعليملها،السماح

زوجهايموتالتىالزوجةبخصوصظنوناجستنمإنأ(صدرم94،9وفى

بعدوذلكسنةمضىقبلتتزوجألاعليهايجبوأنه،خدمتهثناء6الجندى

ذلك،بعدسنةتنتظرثم،الانجيلعلبىبوفاتهالميشفىروْساءهيحلفأن

404-304..15..G Buckler: Op. cit., pp
73..16.Cam. Med. Hist., .V IT, p

28ْ-81ص،البيزلحطيهَالحضارة:رنسيمان)17(
804..18..G Buckler: Op. cit., p

91...7،!.ء074 Cam. Med. Hist
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الثانىزوجها.مناعلدخهاْالحغ.ضفلهالاشكزوصهاوعاتأخط!ااقاوحتى

26َ)2ْزنط9الئلنىبؤوجهاارتباطهااعتبرواع!

قىجداضيهلغةفىالثالثالزواجحرنمققدالسادسليوأها

0(thNovel؟))عادلكنه.)22(الثانىالزواجقرارواستنكر)21

كازبونؤبسينا-هنءزويهرابح!ؤافيالى-الذكلالسابف-ظوو!فإضطرتط/

خىحعنعىع!الرابعالزوافيكنلنسولما-السحوداءالييعىقاقينأء

بنه.!وكماْمعاوالدولةالكنيسةتحدىلمذلمك)23(البيزنطىالقانون

الرابعةالزرجس!ابئ.السملبحضس!طيهقلنلكدخحوربنعا

الفردىأوالشضصالمرمانألامتحتوذلكالرابعالزواجتحرلمالى

(24 Excommunication)معينة!ثروطتحتالثالمثبالزبىاجفقطواعترف

الزواجن6":كالتالىال!ثط!صدهـبهذاالذىالقرارصيغةوكانتوغراهات

فهوالثالمثالزواجما6هباحالثانىالزواجوآنوالصحيحالقانونىهوالأول

.)25(،خنزيرحياةفهوذلكهنأكثرهووماللقانونخرق

76..02..G Buckler: Op. cit., .p,604 Cam. Med. Hist. .V،11 p

.21 Romilly. .J .H -Uenkins : Studies on Byzantine Mistoiy of the 9th and

,ht01,Centuries..كل.933 Part VII

سهتعداهبلالثالثالزواجسيتجاوزأنهفيهيدرىليويكنءوقت!ىوذلك

G..092.22؟ Ostrogorsky: Op. cit., p

257...8.7..".23 .C .W Previte Orton : Op. cit

هذاويصبحمعينفردضدتوجهالشخمىأوالفردىالحرمانعقوبة)34(

معهالتعاملأوهنهبالاقترابيسمحفلاالمسيحىالمجتمعهنمطروداءنبوذاالشخص

علىيوقعالذىInterdictالاجماعىالحرمانعكسوهو.وأولاددلزوحهتهسوى

الحالةهذهوفىباسهاهملكةا!واقليماأومدينةالمجتمعهذاكانسواءباع!ملههجتمع

التاسيجدفلااًعماله!تا"ديةعنرجالمهاويضربالمجتمعذلمكفىأبوابهاالكناسْ!تغلق

الجناثزية،والشعاهْروالزواجالتعميدكمراسيمبالكنيسةالمرتبطةصصالحهميقضىأحدا

سعيددْ)كلهالمسيحى-بالمجتمعالمجتمبمذلكتربطالتىابمذالرتانقطاععنفضلا

،7291الثألثةالطبعه:والحضا:ةالنظم2ب،الوسطىالعصوراْوربا:عاشور

عن3،4ص

,government:ول Howell- Smith!!اهط،!The ' Growth:الأ4!ميآمه

.(historyof Roman Catholic Doctrine and Pratice

704..25..G Buckler: Op. cit., p
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الخاصبةالقويةوالتمثريعاتالقراراتتلكالزواجبموضوعويرتبط

عامTrullan!رولانمجمعفىبالزواجالخصوصوجهوعلىبالمرأة

وأه!هوضوعنالاستكمالالهامةالنقاطبعضمنهاسنقتطفوالتىم396

:التبثريعاتتلك

يكون(ن،شماساأوكاهناأوقسيسا"سيصبحلرجليصحلاأنه-1

العبيدمنأوهوىبنتأومطلقةأوأرملةزوجتهكانتاذاأوهرتيىتزوجقد

!سرحممثلةأو

زوجته.يطلقوأنلابدقسيساسيصبحمتزوجرجلا؟ىان-2

الهراطثة.منالزواجمنع-3

الشبهاتعنبعيدةاعتبرتبامرأةمنزلهفىرجلى6يحتفظالا-4

الدينيةْالنواحىعلىيؤثرالشكلأن

تصرفيفتبرلكلانذالنساءمعالاستحمامهنممنرعينالرجال-5

وثنى

الكنيسة.فىبصمتهنيحتفظنأنالنساءعلى-6

v-المتزنالاربعينسنقبلشمامسةالنساءترسموألا.

وأرائعنحوعلىيكونالايجبالحجابالنساءتتخذعندها-8

أتيق

حرسفقةبِالايراليتوكنألايجبراهباتالنساءا"صبحتواذا-9

الديرْخارجالليلقضاءلمهنيحقولانسائى

.لملنساءديرفىالرجلولاللرجالديرفىالمرأةتناملا-01

يتركهاأنفلهالأديرةأحدالىواتجهتزوجهاامرأةتركتاذا-11

وذلكبالديرالبقاءفىرغبتهاعلىباقيةهىهلليرىيزورهاثمأشهرستة

صداقهاتستعيدأنلهاأشهرالستةانقضتفاذا،الديررلْيسةهنتدخلدون

.)26(راهبةوتصبح

::Divorceالطلثق

لاتفاقوفقازوجينأىبينم542حتىالطلاقيتمن1الممكنمنكان

693-493..26..G Buckler: Ibid.. pp
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،542فىالطلاسقجمم!تنيانمنعثم)37(ْجوهرية،مسبابوبدونبينهما

ءيالاجماع-)28(الكنيسةرأىالىاستنادام556

النالاتجاهوهىواحدةحالةفىالاالطلاقمثعمofdسنةففى

الطرفينيرسلأنعلىالطلأقيبيحقانونامثرعم556وفى.الطهارةحياة

الغحوعلىهمتلكاتهماتقسمآنعلىحياتهمانهايةالىالأديرةأحدالى

أولادالديهمايكنلممواذا،لأولادهمماوثلثينللديرثلث:التالى

،الحياةقيدعلىا!قاربهناكيكنلممواذالوالديهماوثلثللديرفتلثين

اخرىمرةالرجوعمعاوالزوجةالزوءأراداذا،!ها.لملديرثبروتهمافكل

.)93(الحريةفلهذلكفقطآحدهماأراداوان،عقوباتأيةفيهماتنفذفلا

عهدعلىولكنمقيداغبركانالقديمةالأزمنةفىالطلاقأنوالواقع

كتابيةأوشفويةبطريقةوذلكشهودسبعةأماميتمأنلايدكانأوغسطس

منسنواتثلاثلمدةالزوجعجز:عاهةالطلاقفيهايجوزلاتحاهناكوكانت

(2)ْسنواتخسىلمدةالأيصرفىالوقوعأوالطهارةحياةفىالرغبةأوالزواج

العظمى،1الخياثة،السحراأعمال،القتل،الزناحالةفىالطلأقأبيحكذلك

حياةعلىالاعتداء،التزوير،الخطف،الخطيرةالسرقة،المقدساتتدنيس

غيربامرأةارتباطهعندالرجلناحيةومنالناسأسرارافشاء،الاَخرجن

رجالمعمزحها(وفضحكها.المر(ةحالةفىأما.زوجتهحضورفىمحترمة

الذهابأورغبتهضدأوزوجهامعرفةوبدونصلةأيةبهاتربطهملااخرين

الزوجيةفراشعنالتغيبأوهوافقتهدونالخيلسباقميادينأوالمسارحالى

استحماههام535فىذلمكالى1جستنيانيضافوقد.معقولة(سبابدون

.)31(متزوجةزالتلاوهىأخرلزواجتدبيرهاأوأخرينرجالمع

زوجهاهنالمرأ"طلاقأسبابجمعم542قانونفىجستنيانأنوالواقع

هى:فقاطستفى

وأالزتااثبات،زوجهاعنذلكواخفاء،الامبراطوريةضدالظخر

74..27.Cam. Med. Hist. .V II, p
104..28..G Buckler: Op. cit., p

75-74..92.Cam. Med. Hist. .V0،1 pp

.75.03.Cam. Med. Hist. .V،)1 p

75..p(31..أ.Cam. Med. Hist. V
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الوحالمح،اثستحملم4ذوجهاصاةعليالتامر،عليياالؤوييةالخيانة

رأا"طهمامنؤكاعدهيخممامنظهاخما!ح!البقاله!،زوصهاهوافقةبدونالغرباء

زوجها.علمبدونالعرضوصالاتالمسا!حزيادة،زوجهايموافقة

:9صبابخحسةهم!.كانتالوجلن!حعةومنئ

علبىالتسترأو،زوضهحياةعليالتأمر،.الاسيراطوريةخدالظَهر

ذلك،الحب!اتهوصمبللزنازرجتمهاتهام*وطهلرتهاعفتهايخصفيماأخرر!

اشقكش-اجضا.عه،(و،زوجتط.تقيمححثالمنظ.ءفىأخرىبلمرأةاتصاله

محاتبةرغمبها.الاتصاكعلى.واستمرارهالبلدرةنفسىفيأخر!بمامرأةمتفاوتة

.)32(اَخرينمعاتجةأو،مرةمنأكثرلهزوجتهأهل

فمم566فىجديدمئا!ق!الثلنيحستمِرش!عادماهـلكق.صعان

بأنهال!واجالى!ثميرالتى-الثالمثليى-Eclogaالاكلوجامنعته

جملدفيشضسمينوجوديمعنىأذ4ج!ثهالأبدي!السرهايهالرابطة!

.)33(."واحد

حجث،الأشغاصبعضتصرفسوءبسبب("سعرىموةالطلأشأبيعح-3ثم

التآ!والز!جي!قأحدولمحاولة،الؤناجويصةجةالو!لارتكللبصبللطلأ!سمح

جستنيانقالونفىجاءماجيدمنىالاكلوجاصدتصلمك.ا!ممرحالاةعلي

زوحهاءرغبةضد.منزلهاخارجتنامالتىالمرأثحاللةفر!الطلاقجوإزهزو

تذهب(والخمورتشربأوالرجالمعمز!تست!حمكذلمك،أهلهامنزيهعداما

تضالىالتي9ةالمرمنال!قيحقكنملبه.الخيلميداررسباقالمسال!ح-9وألى

لاجهاضهاأوالمقدساتتدنسو9خطيرةسقاتتسرقأوتخطفأو

نفممحطء

الذىالرجلكذلكسنواتثلا:زوجتهيهجرالذىللرجلوبالنسبة

وأبللدينة-أخرف!-منزلافىصنزلهفلىونملل!التوبيعخاأخوى.رغم:امرث!-يعا!ر

)34(ْالامبراطورضدللتامرالطرفينوكلابوحشيةزوجتهيضربمن

75..32.Cam. Med. Hist. .V011 p

204.."05.33 .G Buckter : Op. cit

.30"،..34..G Buckler: Ibid
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."35.(مواضةمثيةالطنلليلجشرفلبمالسادسليويمما

Concumbinageالخلمِلاتا(فىالمحظياتاقخاذ

بغرضوليسىالحب1عا!ةارضاءب!خه!ؤقته!قةقسِامب!هوالمقصود

.أيةا!ولادمن-العلاقةئ!لكلنتافييكورلاذلمكوعلبى.للحجتمعأصةلقامة

اتخاذأبى،التصرىأنحوالواقع.عليهلأمهممما؟كثبرأييههمعلىقالمونيةحقوق

كأنوقد..متزوجداغيرالرطكاناذاالاستنكاريثميريكنلمالمحظيات

قادرمهنغير-كامنىاالرومانية.للاهبرا!ريخةالمبكرالعهدفىوالجثودالأجانب

الح!رةالعلاقاتصبحت1لذلك-مثرعيةزوجيةعلاقاتاقامةعلىالنادرفى

ة1للمربالنسيةتتمالعلاقةتكنولم.الاجتنابومتعذرةمحتومةالخليعة

الوضيتللمرأةبالنسبةسختلفاكانالأهرلكننادراالاالرفيعالأصلذات

.)36(المحررةة9الموأو،العبدةأوالأصل

تحويلشجعفانهاقسرىمنالأولقنسطنطينالامبراطورموقفأما

محظيةاتخانمنالمتزوجالرجلمنعالوقتنفسوفى)37(زوجةالىالمحظية

.)38(لزوجتهضرةو

كانتاذاخاصةم953قانونفيالتحويلقلك2جازفقدجستنيانأها

الأولادقانالأمماتتأذاحتى،؟ولاداهنا&كاقواذاحرصل9هنا"لر(ة

.35..G Buckler: Ibid., .p 4G3

76pول..Med.fist. Vص!ح.

الى8-97ْص،الاسلامفىالرأةحقوق:عرغهاللَهعبدبنصحمدأشارولقد

الس!ا!يةالرلهْيسيةوالمقاصدالأهدافكلمعيتنافىالذىالمتعةنكاح"بانهالنظامذلك

أنهكما.غيرهاالىيرهـىولافقطالجنسيةالشهوةقضاءالىيهدففهو.للزواج

الذىالمؤيدفالنكاحالأرضعمارةأجلمنالاجتماعيةالعمرانيةالمقاصدمعيتنافى

ويكونانالأسواياءالأطفالفينجبانالواحدالمصيربرباطوالزوجهالزوجبينيجمع

،للزواجالساصالمعنىمنويخلهمبزقتالمتعةونكاحالمتحابةْالمتألفةالصالحةالأسرة

بالحياةيشعرةوالمرجلالِميتكلالأنفيهالأمورهذهتتحققفلاوالرحه،والمودهالسكن

فىالاتتوافرلاساميةومعانأساسية!طالصوالتراحموالتوادوالسكن،المؤقف

."الشرعىالزواج

.Cam.7.به!افى..ك!"+.!.76 Med؟

-017.،.،..38 Andre Piganiol : p. it
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وحلفنفسهعلىالرجلأخذهيمينالمرأةصدقتاذاكذلمد،!ثرعيينيعتبرون

وصلولادا9منهنجبت9ومعهطويلةهدةوعاشتالكنيسةفىالانجيلعلى

.)93(أبنائهابنصيبصطالبأنحقهامنفانئلالةالىعددهم

ويشهد-رجلكتباذاأنهعلىينصقانوناجستنيانا"صدرم542وفى

يجعللأنكافياكانذلكفانلقبهوأعطاهابنهماطفلاأن-بارادتهذلكعلى

قانونفىنجدهللعبيدبالنسبةوحتى.!ثرعيةزوجةوأههممثرعييناخوته

اذامثرعيايصبحالزواجفانالعبيدمنبامرأةرجلاارتبطاذاينهيذكر953

بل،تحررهاقبلولمدواقدكانواولوحتى!ثرعيينالابناءويصبحتحررت

أولاداهنهاوينجبالعبيداحدىهععلاقةحررجلأقاماذاذلك!منهمنأكفر

وفاتهبعدأ"حراراوأولادهاالمر؟ة!صبح،ماتحتىبهاعلاقةعلىواستمر

.)04(بارادتهالموضوعفىهويبتلماذا

للمحظيةبالنسبةأنهأشارتفقدالاكلوجافىالثالثلليوبالنسبةيمها

.)41("يطردهاو1الرجليتزوجهاأنفامالا

Adulteالزنا)+(+

وأالزنالجريمةتتعرضالتىالتشريعاتهنالعديدقنسطنطينسن

نأهنبالرغم"أنهيقولقانوناأصدر311فبراير3ففىالزوجيةالخيانة

مثل،والأقاربالأهلطريقعنالاتتبعهايمكنلاأنهالاعامةجريمةالزنا

لملزوجيحقوأنه،الأختأوالأخوأبناءالعمو9الخالة،الاخ،الأب،الزوج

يثبتالقىالمرأةان"تقولجديدةفقرة(ضافابريلأولوفى،فيهأالحكمفقط

صبيجبوأنهقاسيةلحمايةتحتاجرزانتهاعدمبسببالزنالجريمةارتكابها

77-76..pp1(93.ر.Cam. Med. Hist. Hist. V

04...لأ!+.".77 Cam. Med. Hist

893,.41..G Buckler: Op. cit., p

فان،والزنااياكمالمسلمينصعشريا":قالأنه(صلعم)اللهرسولعنروى

البهافزوال:الدنيافىالتىفأماالاخرةفىوثلأثالدنيافىثلاث:خصالستفيه

وسوءثناؤهجلاللهفسخطالاخرةفىاللواتىوأما،الصما-وقصرالفقرودوام

يقولهالكبنأن!هلىسمعتقالالنعمانبنالحرث؟عن"الفارفىوالخلودالحساب

الجوزية:قيمابن)"وثنكعابدالزناعلي،المقيم،قال(صل!م)اللهرسولان

.IA%'6ص،النشاءأخبار
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أما.الجريمةتلكفيواسطةكانتالتىالمربيةفمفىالمصهورالرصاص

(حياء!المتامرونيحرقحينفىنفسهاعندافعتقدتكنلماذافتضبالفتاة

ولطهاونلهملالذىالأمرولىضدابرلِلمنالرابعفىأخرمانوناسنكما

.)42(الق!اصرابنتهتربيةفى

القسوةشديدةكافتالعرضهتكضدقنسطنطينقوانين؟نوالواقع

الاغواءالىتعداهبلبالقوةالاغتصابعلىالجريمةتلكوصفيقتصرولم

بتركالعمرمنوالعشرينالخامسةدونمتزوجةغيرامرأةيغرىالذىالناعم

.)43("والديهابيت

تقطعهللوحوشخركظأوحياالحرقأوالموتفكانالغاصبجزاءأما

تنقذلنفانهابرضاهااختطفتبأنهاالعذراءاعترفتواذا.المسرحفىاربا

بوى6الىدعوىترفعوكانت،مصيرهلمشاركتهتتعرضكانتبلحبيبهابذلك

الىبهماوأدتالطبيعةعواطفعليهماتغلبتفاذاالمنكودةالفتاةا"والمجرم

الأصة!ثرفعلىهحافظةذلكبعدالزواجالىواللجوءالأذىعنالتغاخى

الذكور؟والاناثمنالعبيدأما.والمصادرةبالنفىيعاقبانكاناالأبوبنفان

عقوبتهمفكانتالاغراءأوالاغتصابجريمةفىالاشتراكعليهميثبتالذين

)44(ْحلوقهمفىالمصهورالرصاصمنكميةبصبالموت

منزلهفىالزنابجريمةمتلبسةأمسكهااذاانجهقتلفىالحقللابكان

الحقفلهالزوجأما.يضا9الزانىقتللهيحقوكذلك.ابنتهزوجمنزلْأو

الجرائممرتكبيمنأوالعبيدمنكاناذافثطفيقتلهالزانىأما،زوجتهقتلفى

.(45)فورايطلقهان1فيجبوعليهزوجتهالزوجيقتللاوقد

علىالمحافظةكانمنهاالغرضفانالعقوباتتله6قسورغمأنهوالواقع

هىهذهالأولقنسطنطين8وقسوتشددكانوربما..سمعتهاوعلىة9المر

)46(."أوغسطسللاهبراطورالخشنالمتوحشالخليفة"اعتبارهفىالسبب

601..Hist..V IT, pفى!..ol: Op. cit., pp. ,017-916 Camْ42.ا Andr6 Pigan

.318ص،اب...؟الا!براطوريةاضمحكل:جيبونادوارد)43(

813ْص،\ب.الامبراطوريةاضمحكل:جيبونادوارد)44(

.610511،.43.Cam. Med. Hist., V

017..46.Andr6 Piganiol: Op. cit., p
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أنلكوجحقمئعلىْأنهم542+القا!ننحىف!دجسشيان!هدفيأما

ثدطقيحذزهان9بعدونلك،زوجتهحعمحظورةعلاقةذوشضعىأىيشل

منرلهه!اأومنؤلهشالزافىمعتتحدثصجدهاثبمثقة!اثمخاصحضورفيمرات

للقسيممنألى!الرجلزوجتها!وجيرسلأنو1الضواحىفىمكانفىأو

احتفظاذامذنباالزوجويعتبر.للقانونوفقاالزناجريمةعلىلمعاقبتهما

تزوجاذامننباشمنصأىيعضمركلثيضا.الزنا!جريمةا!تكابفا.بفديونجته

برأةص!نممتزوج)تاملنمنبأشضىأىهمتبروأيضما.يالمبزنامتهعةامرأةمن

حقفمنأخر!مرةايهاري!عودبالزنايتهمالذىلملرجلأما.بالمزنامتهمة

.)47(ويقتلهويعذبهعليهيقبضأنقاضأى

بعدالأديرة؟حدالىا!زلخيه!نلر(ةترسل،لأنجسقنياقأصرم556وفى

التىالارهلةو6المخزوجةعيرأطر%!لىيطبقمثل!ثىًونضلجالسموط.تجلدأن

علمبدونالفتاةححلدفاذاكنمل!)8،1المسمعةسءب!شضصاويزافىصلةعيى

!هافىالمصهورالرصاصفيصيبالمربيه؟ما.الاعدامباتمعلثبا!بويها

الجريمةتلكعنويتخاضيانيهملانالذينالوالدينيعاقبحينفى.وحلقها

5(4)9بإلحرق

أنهفذكرتالزتاجريمةالىالتالمثليوعهدفىالاكلوجاشارت6وقد

دفعأوالنفىأوالجلدأوبالتشويهبقسوةوالمر!أةالرجلهعاقبةمنلاب!

هنالنبيلالأصلذأتالمرأةحطتاا!اأها105(بالوتيكنلم.أنالنزاما!

ه!وويعاقبعفصنلالعبيدأ!صعأخسلاقىلاب!عملنقسهاضر

.51(أبالحرق

قاسياعقابايستحقانىالزاأنعلىنصفقدالسادسليوعهدفىأما

الىلثعودالأديو*أصدورضمهماضفقاقيمفلصلأالغيرالزوجا1أما،كق!اتل

.)52(والطهارةالطقاءحماة

.Cam.47.اْول019.كأ،+6105. Med

.!،p3."ا!ول..Med!كCainهه

601..p+94.ر.Cam. Med. Hist., V

05.."4.ء، .G Buckler : p. it

104.،05.51..G Buckler: Ibid

304."..52..G Buckler: Ibid
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مبا!ثرغيرثرا1لثيودوراكانفقدحستنيانلعهدبالنسبةأنهوالواقع

فكوفعندماهباصرالغيرالأثرأهاأحيانامبا!ثرةوأثاراحيناالقانونعلى

ياحديقفكانالىمانىالقانونن9وجدثيودورامنالزواجفىجستنيان

الزواجيمنعكانالذىالنصذلك.الرغبةتلكاتمامأمامكأداءعقبةنصوصه

امرأةوأىالسناتوعضرلمجنأو)53(الداعرةأووالممثلةالسناتوعضوبين

.)54(المصرحفىعملهاأوالوضيعأصلهااق!رهمنحط

الزواجهنيتمكنكى!القانونذل!تفييرعلىعمهجستنيانحثعندلْذ

باسمجستنيانسنوهكذا)55(،م523فىوذلكطبقيااتالمببوناحدىمن

بابفتح!بالمنصالمرسومفىوجاءالقديمالتشريعيبطل،قانوناجستين

وأجيزالمسرحعليأنفسهندنسناللائىالتعيساتالنسوةأمامالنصوحالتوبة

تمكنوبذلك)56(،الروهانيةالشخصياتابرزعلىالممفسوعالقرانعقدلهن

.نيودورامنالزواجمنبعده

الىتنسب!جستنيانقوانينأنقيلفقدالمبامثرةأثارهاناحيةومن

عندمنمنحهبوصفهابالتىالموقرألزوجتهالحكيصةالنصائح

(.OV)ءالله

والتنظيماتالتشريعاتسنغدماجستنيانثيودورانوثة9الهمتفقد

جانبألىالزوجيلأالرابطةوقدسيةوالزناالطلاقمشاكلتعالمجو9تبحثالتى

(.OA)الثساءمنوالساقطاتالمسرحممثت8بمساعدالخاصةالتضريعات

)7491(26..53.The Encyclopaedia Americana, International Edition, Vol

،6705

9!!مم!3ءعن.68ص،البيزنطيةالامبواطورية:اليوسفأحمدالقادرعبد

كان،404ص،3ب،...الامبراطإريةاضمحكل:جيبونادوارد!54(

حر8بامرأةعاليةأسرةمنشحْص1ىزواجيمنعم336قانوناأح!درقدقنسطنطين

،والخيولالدببةصروخفىأوالمسرحممثلاتصْأو،عدءه1مبهاالشرىبعداءسهِ

.Cam..7،+.ع)72 Med. Hist)

,.cit-!!م! .V ,I .p,187 The Encyclopaedia!.:.55ول.C.W Previte Orto

627..ricana,International Edition, Vol.,26,)7491( p

4ْلمْص،2ب،...الامبراطوريةاضمحكل:جيبونادوارد)56(

407ْص،2!،...الاهبراطوريةاضمحكل:جييونادوارد)57(

58...ثلا.+.ء.27عنDلأ"حأ Cam. Med. Hist
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الروهانيالقانونهويبرحلمجصتنياننمثرهالذىالقانون1"إنوالواقع

علىأدلولامسيحيةوليسترومانيةروحهامْىكانتلهختى.تنقيحاتهفإئه

الكنيسةعداءمنالرغمعلىوالرقالطلاقمنايكلالاحتفاظمنذلك

.)-95(-،لهما

باجمعهطبعهالىالثانونفلهفىتقواه(دتفقدالأيسورىليوما9

عامبتقييدالجنائىالقانونفىالنصرانيةأثرتجلىوقد.الانصانيبالطابع

فىأثارهاوتجلت.محلهاالأوصالتقطيععقوبةواحلالالاعداملعقوبة

الايعترففلم،خاصبوجهالزواجقوانينمنأصدرتبماالمدنىالقانون

الزوجةزتاوهىأربعةالىالطلاقأسبابوأنقصتوحدهاالمسيحيةبالزيجات

وان،بالبزصوالاصابةالاَخرقتلالزوجينحد1ومحاولةجنسيالا!الزوجوعنه

رفعتا+فاربزواجخريمدرجاتن9كما،الكنيسةرغبتكمانهانيايلغلم

وفضلا.التزاوجمنالثانيةالدرجةعمومةبناء9؟حرمستالىأربعهن

معادلنصيبللزوجةفصارتحسيناالنساءحوال1الاكلوجهزادتذلكعن

.)06(أطفالهماعلىالوصايةوفىالمشتركةملاكهما9فىالزوجلنصيب

الىيهدفانكاناالخامسقنسطنطينوابنهالثالثليومنكلان9والواقع

.)61(حكمهماخكلأصدراهاالتىالتشريعات1كلفىوحهايتهاالمرأةتقدم

أصدرتفقدايرينالامبواطورةعهدفىالقانوثيةللناحيةبالنسبةأما

مكتوبةأوشفويةسواءعقود،واتفاقاتى1حالةفىنه9-علىينصتشريعا

قانهالتعاقديةللاعمالوبالنسبهشهودسبعو9خسىحضورفىتتيم1نولابد

فى\ما،عدلكتابأوعمومموثقىبواسطةتدونأنالأحيانبعضفىيجب

.)62(بنفسهاتدونهاالئيهىالمتعاقدةالأطراف:فانالأحيانغالبية

.81ص،البيزنطيةالحضارة:رنسيمان)95(

.83-82صءالبيزلطيةالحضارة:رنسيمان)06(

393.،..".61 .G Buckler : p. it
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ا!انمة

!مياسيةختلفةمجالاتفىقربعنالبيزنطية8المرأعلىتعرفناوهكذا

والمراجعالمصادراسدعفتناهابقدروقانوثيةواجتماعيةوثقافيةودينية

المختلفةه

خت9(بولكيريا)مثلأختكوصيةبيزنطةفى9ةالمرحكمتكيفر(ينا

الكسيوسزوجهاعلى(دوكاسايرين)مثلزوجةووصيةالثانىثيودوسيوس

هكريمبوليتسا.وايودوكياايرينالاهبراطورةمثل1مووصيةكوهنينالاول

الامبراطورزوجةثيودوراهثلقاصر(بنعلىوصايةمجلسفىكشريكةثم

فىوكشريكة.ايرينهثلكامبراطورالبيزنطيةة1المرحكمتكذلك.ثيوفيل

مثلامبراطوريةكخليلةالنهايةفىثمجستنيانزوجةثيودورامثلالحكم

التاسع.قنسطنطينالامبراطورخليلةسكليرينا

المج!الفىالبيزنطيةالمرأةبصماتظهرتفقدالدينيةالناحيةما9

مأهيلانةبهقاهتماذلكعلىللتدلميلويكفىواضحةبصورةالدينى

العظيم.قنسطنطين

الدينيةالخلأفاتفىالمدىالواسعةشهرتهاالبيزنطية6للمرأكانكذلك

المونوفيزيتيين،عنالمستميتودفاعهاجصتنيانالامبراطورزوجةثيودورامثل

بلالأيقوناتعنودفاعهاالرابعليوالامبراطورزوجةايرينوالامبراطورة

التبشيريةالبعثاتارسالفىأيضابارزانشاطالهاكانمثلاثيودوراان

للاهبراطورةكال!كما"والاسماقفةالبابواتتعيينفىالتدخلوفىبلباسمها

المجمعأوالثانىنيفيههجمعمثلالدينيةالمجامععقدفىملحوظادوراايرين

المسيححليفةبلقبفيهحييتالذىمVAVالسابعالمسكونى

(1)ءحطأ!34طءه5حع

أيريندفاعثيوفيلالامبراطورزوجةثيودوراالامبراطورةواصلتوقد

بالقسطنطينيةمحليادينيامجمعاعقدتتلككثر9بلوتبجيلهاالأيقوناتعن

9بعدالىفيهوذهبتالسابعالمسكونىنيفيهمجمعقراراتفيهجددتم843

الراحلزوجهاعنبالعفومرسوماالمجمعمناستصدرتعندماذلكمن

168.01..G Zananiri: Op. cit., p
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لقباستحقتوهكذا،للايقوناتبالنسبةخطيئتهعلىثيوفيلالامبراطور

.)2(،قديسة

النساءعلىيقثصرلمالدينىالمجالفىالبيزنطيةالمرأ؟دورأنوالواقع

الطبقاتمنالبيزنطياتالنساءبعضشاركتهنبلفقطالعلياالطبقاتمن

ومرتلات.وشماساتوراهباتديرة9كرنيساتالعملفىونجحنالدنيا

محمودبنصيبأيضاالبيزنطيةالمرأةساهمتفقدالثثاليةالحياةفىأما

أختبولمكيرياالمجالاتتلكفىوبرزتوالفلسفةولمالتاريخالأدبمجالفى

مجالفى\ها،الشاعرةوكاسيا،فصيحةومحدثةكاديبةالثانىثيودوسيوس

كومنينالأولالكسيوسالامبراطورابنةأناكومنينانبغتفقدوالفلسفةالتاريخ

تعددتمهماوالذى(الالكسياد)القيمبمؤلفهاالتاريخمجالفىأ!تعتناالتى

اعادةشهدتالتىالهامةالفترةعنلمعرفتناقيمتاريخىمصدرفانهفيهالاَراء

الصليبيةالحملةفيبالغربالبيزنطيينالتقاءوعنالبيزنطيةالقوةتاسيس

الرحلوالقبائلوالنورمانجهةمنالبيزئطيينبينالصراعجانبالىالأولى

هامادوراكومنينانا1لعبتكذلملى.)3(أخرىجهةهنوالشرقالشمالفى

)4(.البيزنطىالعالمفىأرسطومدرسةتلاهيذبيننشاتالتىالمنافساتفى

وضعوهوالأولشكلينأخذ61المروضعفانالاجتماعيةللحياةوبالنسبة

وانجابهازواجهابعدوالثانىالزواجحديثةكزوجة9والزواجقبلالفتاة

حدالىعزلةحياةتعيشىالبيزنطية8المرأكانتالأولىالمرحلةففى5لأولادها

بيتالىانتقالهابعدثم.الزواجمراسيمكلتنتهىأنالابعتزوجهالاتوىما

وكاثتزوجهامنباحترامتعاهلكانتولكنهاالمطل!بالحريةتصتمتعزوجها

مخلصةفكانتالحياةلهوعن8البميدالكتبفىوللقراء6المنزللأعمالتتفرغ

بالتفاهاتْالاهتمامعنبعيدةمتديئهمتزنةعاقلة

بالعسوةالصمنالنساءبعضفانلأولادهاانجابهابعدالدال!هالمرحلةفىأما

تعنت.دون!ثبئونهاوتصريفالأصة8بقيادقامالآخرالبعضواوالتشدد

8734Previte Orton op414*.ح,!..،Buckler ْp. it02.بم

253.05

351.090،t+!.3.؟ .G Ostrogorsky
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زوحتهمنشكواهفىلبرودروموسالدافعهوذلككانوربما

أثناولو.)5(وقسوتهاوتهديداتهاوغضيهالسانهايخافوأنهلملأميراطور

ولديىنتهم.أزواجهنضعفالىوتصلتهئالنساءبعضقسوةنعزى

التاريخأدواربعضفىالبيزنطياتالنسماءبعضقسوةيؤكدومما

والمؤاهراتالدسمجالفىالبيزنطيةالمرأةلعتبماالذىالدورذلكالبيزنطى

العظيمقنسطنطينالاهبراطورزوجةفاوستامثلكثيرةذلكعلىوالأمثلة

الامبراطورزوجةثيودوراالىبالاضافة.الثالمثقنسطنطينابنهمنوموقفها

قنسطنطينابنهامعوخاصةايرينالامبراطورهودورالمجالهذافىجستنيان

زوجهامنوتخلصهاالثاهنقنسطنطينالامبراطورابنةزويهثمالسادس

كمافوقاسنقفورزوجهامنتخلصتالتىنيوفانوكذلمك.الثالمثرومانوس

وأخيراتزيسمكسوعشيقهاالثانىزوجهامنالتخلصفىفعالادورالهاكان

التاجوضعفىلرغبتهاوذلكحناأخيهاضدمرتينتأمرتالتىكومنيناأنا

والدها.وفاةبعديرنيوسنقفورزرجهارآسعلىالامبراطورى

التمثريعاتهنبالكثيرحظيتفقدالقانونفىالبيزنطيةالمرأةوضعأما

لهاترسمأنالمستطاعبقدرحاولتالتىحياتهامجالاتكافةفىوالقوانين

تلكغالمبيةفىللمرأةمنصفةتكنلمولكنهاحقوقهالهاوتحفظالطريق

القوانين.

التاريخمعظمأنعن)فشر(قولبتأييدالموضوعهذانختتمالنهايةوفى

القوةمنففيناتالاكتئابعلىالباعثةالحادةالمتناقضاتهنخليطالبيزنطى

السافلوالتاهرالداخلىالاضطرابهنفتراتتعقبهاالمبينوالنصرالحربية

(6)"الاجرامعنوغضصارخةوحشيةالىيجتمعانجموأدبغزيروعلم

لموضوعبالنسبةتطبيقهحاولنااذافاننا،العامفشرر(ىهوهذاكانواذا

ملمةكانتالتىوهىمثلاكوهنيناا"ناالأميرةهؤلمفاتنقرأأننانجدالمرأة

وأنهاالعبادةحبأباهاأحبتأنهافيعجبناالقديمةاليونانيةالآداببمعظم

أخظ.لاغتيالمؤامرةفىشاركتأنهانرىثملهتمجيدارائعاتاريخاكتبت

415..055.5 .G Buckler : Op. cit

.173ص،اق،الوسطىالعصورفىأورباتاريخ:فشر)6(
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والمراجعالمصادرتمادتالتىجستنيانزوجةثيودورانرىكذلك

ثمنجدهاالنفسمنهاتشمئزالعرشاعتلائهاقبللهاصورةرسمفىالمختلفة

!الزرجةبأنهاوصفهافىتتمادىجستنيانالاهبراطورمعالعرشاعتلائهابعد

عليهايطلقجستنيانكانلمذلك)7(،لهالقيعطاهاالتىبالاحترامالجديرة

.)8(،حلاوةالأكثرفاتنته"

ابنهاعينىسملتعندماقسوتهاذروةبلغتالتىايرينوالامبراطوره

مجالفىنها9الا،العرشكر!مىالىوصولمهاسبيلفيالسادسقنسطنطين

المسيح.بحاميةولقبتمنزلتهارفعتالأيقوناتعندفاعها

الزواجاعتبرالبيزنطىالقانونأننجدالزيجاتتعددسجالفىكذلك

للأمبراطورالقدريسمح!عندهالكنءالوحشيةو6البهيميهَهننوعاالرابع

الزواجعنيتورعلم،كاربونوبسينَازويهعشيقتهمنالابالانجابالرابعليو

وضرب،لهروجةرابعبذلمكوأصبحت)9(أوغسطامرتبةالىورفعهامنها

الحائط.عرضكلهوالمسيحىبلالبيزنطىبالقانون

فىالمرأةعئمتكاملةفكرةاعطاءفىوفقتقدأكونثمنفارجووبعد

اضافةفىالمتواضعالمجهودبهذاأساهمأنستطيع6ن6والبيزنطيةالحضارة

الوسطى.العصورتاريخمكتبةالىبسيطجزءولمو

العالمين.ربدتهالحمدأنكلامنابهنختتمماوخير

7.،88.لأ،.26.عن .C Diehl : Theodora, .p ,144 Cam. Med. Hist

ie.لط

8.".07،ول2600عن Cam. Med. Hist

.9 .G Ostrogorsky : Op. cit., pp. ,026-925 Cam. Med. Hist. .V IN, Part

131.0،01
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مالحقدتم)أ(

زوجهاحضورفىايودوكياالامبراطورةأعلنتهالذىالضمانيمين

.دوكاسقنسطنطين

،.-والئمهداءوالفديسينللعذراءبالدعاءيمينهاالامبراطورةافتتحت

دوقاسقنسطنطينتوفىانللاسفحدثاذاأنهأعلنتالجميعوأمام

مخلصةستعيشالعكسعلىبل،ثانبزواجبارتباطهاتمتحئلنفانها،ثبلها

قدروستحاول،أبنانهماعلىمتساوياعطفهاوسيكون.زوجهالذكرى

ف!رةفىطريقهمتعترضقدالتىالعقباتكلعلىتتغلبأناستطاعتها

حكمهم.

،الامبراطورشقيق،القيصر،حناالبطريرك،الامبراطورحضوروفى

الباسيليوس،بنالْهما6حضورفىوأيضا،الكنسىوالمجمعالسناتوكل

الامبراطورةكانت،ر(ندرونيكبرفيروجنتقنسطنطينوالباسيليوسميخالْيل

بزواج،حدثمهما،بدا9ترتبطلنأنهاوتؤكد،اليمينتقسملأنهستعدة

الروحى،والدهاالىتوسلت،كثر1الاهبراطورنفستهدأولمكى،ثان

أرادتاذاعليهااللعنةبانزال،والسناتوالكنسىالمجمعوالىالبطريرك

حناالبطريركتوفىاذاهاحالمةفى،أيضاطلبتوقد.كلامهافىالتراجع

خلفانه.بواسطةالعقابنفسيفرضأن،قبلها

أصدا(وخالهاأوعمهاأبناءمنحدا1تقحمبالاايودوكياتعهدتكذلك

تبعدلمنيضا1وأنها.للبلادالعامةالشنونادارةفىوالديهالأقاربمن

نجردهلنو(نها،الامبراطوريةالحظوةعنالامبراطورشقيقالقيصرأبدا

ستسعىفانها،العكسعلىبل،ايراداتهولاالقضائيةسلطتهولا،رتتهمن

ولأبنانه.لأفرباثهلزيادتهاجاهدة

حضورفىاليميننصعلىبيدهاالامبراطورةوقعتوكضمان

سابقاهالمذكورينالأشخاص

،الجديدةروما،القسطنطينيةأساقفةرئيسحنااليمينعلىوقعوقد

http://www.al-maktabeh.com
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كصا،حلفتهالذىلليميننقضهاحالةفىالاهبراطورةبحرمانتعهدالذى

ارتبطتاذاماحالةفىالعقابنلسعليهايفوضوابأنلخلفاسهتعهدت

.ثانبرواج

عن

3 institutions de1!سNicolas Oikonomides : Documents et Etudes sur

Byzance (Vlle - XVe ).S Variorum Reprints. London ,7691 Part III Le

Serment-لا! de Plmp& ratric Eudocie ,)6701( Un Episode1 de lH'istoire

401-301,.nastiquede B7zance, pp
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)2(ملح!رمم

بينالأ!صرىتبادلبخصوصالعبرىابن1وردهالذىالنص

م845-!231والرومالمسلمين

على-ثيوفيلالامبراطورزوجة-ثيودوراوصايةعهدبدايةفى

الهدنةهوضوعبخصوص،العربالىسفيراالرومأرسل،ميخالْيلابنها

ابنتعبيرحدعلىالملك)استقبلهالرومسفيرقدموعندما،الأسرىوتبادل

فعلكماهتعجرفةبكلماتيحدثهولم،ببشاشةالواثقالخليفة(العبرى

قدرهمفىمتساويينالمسيحيونيكونأننقبللانحن":قالالذى،الده"

الممريعةرغبتهعنأفصحالواثقلكن."الأسىتبادلعند،العربمع

البدايةفىراضياالرومسفيرلِكنلمعندثذ.لرجلرجلتبادليتمأنفى

الذينالجنودمنحوزتنافىالعربْالذينالأصىكل!انوقالالخليفةرأىعن

هنمنهمالأكبرالعدد،معكالذينالأ!صرىبينما،الحروبأثناءأصناهم

المسناتوالنساءالمسنينالرجالومن،القرىهنا"سرتهمالذينالجنود

وعندما،؟بشخصشخصانبادلأنممكنايكونفكيف.و/الفقياتوالصيان

النهايةفيالروهىالسفيروافق،أيامعدةالحالتلكعلىيتجادلمونظلوا

ألافأربصةبلغالعربالأ!صرىعددولأن.بشخصشخصتبادلعلى

الخليفةاْرسل،اكلالمسيحيينعددوكان،شخصاوستينواثنينونلثمائة

،الاناثو9الذكورسواءالعبيد،وحدودهأطرافهكلهنوجمعالواثق(الملك)

يكتمللمالوسيلةتلكياتباعهوحتى.أصحابهممناشتراهمقدكانالذين

اختارهنقدكاناللائىالوصيفاتقصرهعنأبعدفقدلمذلك،المطلوبالعدد

علىوالرومالعرباجتمعوقد.سفيرهممعبهنوبمث،الرومبلادمن

اثص!ْتحر-يرتموهناك،طرسوسحدودا"حدكانالذى،سلوقيةنهر

عن

014..TheChronography of Bar Hebraeus, .V ,I p
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)3(طمحقرقم

والضليفةالتاسعرومانوسالاهبراطوربينالمتبادلمةالهدايا

)1(الفاطميبالثهالمستنصر

5437

الأئمةبأخبارالحثفااتعاظ:المقريزىعلىبنأحمدالديننقى:عن

.491صالثانىالحزء.الخلفاالفاطميين

هديةوردتويربعمالْةوثلاغينسبعسنةالحجةذىثامنفىكانالم

هنقنطاراثلأثونوقيمتها،القاهرةالىالقسطنطينيةمنالروممتملك

وكان)2(دينارومائتاندينارآلافسبعةعندهموالقنطار،الذهب

عليههنهماكل،قيمةوأعلاهاالدوابأحسنمنوحصانبغلجملتهامن

مصفحةصندوقمائةعليهابغلاوخمسون،ثقيلمنقوشرومىديباجثوب

منوفيها،بميناءقطعةمالْةمنها،والفضةالذهبأنيةفيها،بالمفضة

فعوض.مثلهعلىيقدرمالاالمعلمةوالعمائموالابريسموالسندسالديباج

عمل،والطرازوالعودوالمسكالجوهرومنمصرحقمنبمثلهاهديتهعن

يعثه.مماقيمةأكثرهوما،ودمياطنئيسى

للاهبراطورةالثالثالزوجما55ْ-4301التاسعروهانوسالامبراطور)1(

6ختهاوهىالبيزنطىالعرششاركهاوالذىالثامنقنسطنطينالامبراطورابنة،زويه

ور427شعبان15فىتولىفقدمعدتميم9بو،المستنصرالخليفةأما.ثيودورا

4الحجةذى18فىوقوفى AV!.

عن.245ص،الخارجيةالفاطميينسياسة:صرورجمال.دأما)2(

عشرةهنهاقنطاركلقيمةلأنفيذكر(مستطرففنكلفىالمستطرف:الأبشيهى)

عربية.دينار
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ماللحقرتم)،،

الاهبراطورةعهدفىوالمصريينالبيزنطيينبينالخ!فاتعودة

.م5501/ور474ثيودورا

الأئمةباخبارالحنفااتعاظ:المقريزىعلىبن،حمدالدينتقىعئ

.023صالثانىالجزء،الخلفاالفاطميين

المستنصرالخليفةعندمنتوجهقدالقضاعىاللهعبدأبوالقاضىكان

رسولبالمقسطنطينيةوهوفقدم،الروممتملكالىبرسالمةالفاطمىبالثه

هنرسولهتمكن(نثيودوراالملكةمنيلتسىسلجوقطغرلبكبنالسلطان

به،وصلىاليهفدخل،ذلكفىلهفاذنت،قسطنطينيةجامعفىالصلاة

المستنصر،الىبذلكالقضاعىفبعث.العباسىاللهبامرالقائمللخليفةوخطب

وأغلق،مفردةدارالىمنهاالبطركوأخرج،وأخذهقمامةفىبمافاحاط

وزاد،سنينلأربعبالجزيةالرهبانوطالب،والشاممصركنائسبواب1

والمصريين.الرومبيئمافسادابتداءهذاوكان.الجزيةفىالنصارىعلى

http://www.al-maktabeh.com
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جعالمرالمصكو

ال!بم!:المصادر(1)

ى51بنعلىالح!مص!أبو(1232-كل63تْ):المجزرىالأثيرابن-

الدين:بعزالملقبالشيبانىالواحدعبدبنالكريمعبدبنمحمدالكزم

.م7891-كل8913ببيروتالفكردار،\%التاريخفىالكامل

011ب،هب rAl-م6691هـ.

(م298/!937حوالىت)ا!نرى-

ووضعنشرهالأولالغسم،البلدانفتوح،جابربنيحىبنأحصد

النهضةمكتبةونشرطبع،المنجدالدينصلاحالدكتورفهارسه

المحرية.

(م4801/رو044ت):الخوإدزميالبيوونى-

مكتبةالخاليةالقرونعنالباقيةالآثار:حمد6بندحم!الريحانأبو

.ادببفداالمثني

(م129لمور003ت):خرداذبابن-

ببغدادالمثنىمكتبة،والممالكالمسالمك،اللىعبدبنأدئهعبيدالقاسمأبو

\.AMبريلطبعة

(م7431/!847ت):صىالد-

الاسلام،دول،عثمانبن1حمدبنهحصداللهعبدأبىالدينشمس

الهيئة-ابراهيممصطفىهحمد،شلترتهحمدفهيمتحقيق%1

1947ْللكتابالمصرية

(م329/كل031ت):المبرى-

أبومحمدتحقيق،ا!ارفدإرطبعة9%،والملوكالرسلتاريخ

ابراهيم.الفضل

علىبنالحىعبدالفلاحابو(م1678/كل9801ت):الصمادابن-

والنشرللطباعةالتجارىالمكتب،2ب،الذهبثمذرات:محمدبن

.لبنانبيروتوالتوزيع
http://www.al-maktabeh.com
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الدينعمادالمؤيدالملك(م1331/كل732ت):ا!داابو-

الأولى،الطبعة1،2،3،4%،الببثرخبار1فيالمختصر:ا!ساعيل

المصرية.الحسينيةالمطبعة

(م0135-كل751ت):الجوزيهضمابن-

أخبار:الحنبلىالدمشقىبكربنمحمدالدّعبدأبوالدينشمس

مكتبةدارمنشورات-رضانزارالدكتدروتحقيق!ثرح-النساء

.لبنانبيروت-الحياة

(م0161/كل9101ت):نالىمالقرا-01

وأثارالدولخبار9:الدمشقىأحمدبنيوسفبنحمد9العباسبو9

مكتبةبالقاهرةالمثنىمكتبة.بيروتالكتبعالم،التاريخفىالأولا

دمشق.الدينسعد

1/كل182ت):القلقشندى-11 4 1 Aم)

عبدتحقيق،\%،الخلأفةمعالمفىالأنافةمأثر:اللهعبدبنحمد9

.0891بيروتالكتبعالم.فراجأحمدالستار

(م1372/كلVVEت):خيرابن-12

الدمشقى:القرشكثيربنبن.عمراسماعيلالثداءابىالدينعماد

المعارفدارمكتبة7791الثانيةالطبعة01%،والنهايةالبداية

بيروت

(م9461/ور4AVت):المحاسنابو-13

الزاهرهالنجوم:بردىتفرىبنيوسفالمحاسنْابوالدينجمال

والنمثر.والطباعةوالترجمةللتالي!فالعامةالمصريةالمؤسسة2ب

م1441/كل548ت):كريزىا-41

حلمىهصدالدكنورنحفيق،الحنفاانعاظ:علىبنحمد9الديننفى

.ملأ719هـ-0913،القاهرة،أحمدمحمد

(م1278/كلIVYت):مبمصرابن-15

أخبار:شاهن!شاهبنيوسفبنعلىبنمحمدالدينتاجاللهعبد(بو

.9191هصر،3%،مضر
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(م1348/كل974ت):ا!لللاىابن-16

الفوارسبي9بنمحمدبنعمربغمظفربنعمرالدينزينحفصابو

رو1138الأولىالطبعة1ب،البشرنجار9فىالمختصرتتمة

.لمبنانبيروتالمعرفةدار-م7591

1366ت):الالمافعى-17 / A VIAم)

اليمنىالدينعفيفبنسليمانبنعلىبنأسعدبناللهعبدمحمدابو

مؤسسةمنشورات،2ب،اليقظانوعبرةالحنانهرأة:اكىا

.لبنان،بيروت،للمطبوعاتالأعلمى

والمصبيية:العربيةالمراجع)ب(

(الدكتور):العدوىاحمدابراهالم-

العربىْالبيانلجنةهطبعة،الاسلأميةوالدولةالبيزنطيةالاهبراطورية

(الدكتور):طرخانعلىابراصم-

لجنةبطبعة-القاهرة،البيزنطيةالدولةفىايقونيةاللاالحركة

.5691والنشرو،الترجمةالئاليف

(الدكتور):عباساحصمان-

دار،التاريخيةالدراساتمكتبةسلسلة،صقليةفىالعرب

بمصر.المعارف

(كنورلدا):شلبياحم!-

الخلاقة)،3ب،الاسلاهيةوالحضارةالاسلاهىالتاريخموسوعة

النهضةمكتبةوالنشرالطبع،7491الخامسةالطبعة(العباسية

المصرية.

:جيبونادوأرد-

العربيةالىنقله1%،وسقوطهاالرومانيةالامبراطوريةاضمحكل

نقله2ب،هاشمنجيبحمد1لهوقدمراجعه،درهبو9علىهحمد

المصريةالمؤسسة،هاشمنجيبحمد1وراجعهاسكندرلويسللعربية

والنشر.للطباعةالعربىالكاتبدار،والنمثرلملط!ليفالعاهة

http://www.al-maktabeh.com
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(الدكنور):رستم(سد

،بالعربوصلاتهموثقافتهمودينهموحضارتهمسياستهمفىالروم

.\559لبنانبيروت،الأولىالطبعة،المكشوفدار،%9

(الدكتورة):غنيماسمت

المجمعدارالنا!ثر،الاسلاهيةوكريتالبيزنطيةالامبراطورية-1

.م7791-كل7913بجدهالعلمى

.بجدهالعلمىالمجمعدارالناشر،جستنيانامبراطورية-2

(الدكتور):العرينىالبازال!مميد

الت!ضةداروالنمثرالطبع،م1ْ18-323البيزنطيةالدولة-1

العربية.

بيروتالمربيةالنهضةدار،الوسطىالعصورأورباتاريخ-3

.6891لبنان

التاريخفىالحاكمةوالأسراتالأنسابمعجم(المستشرق):زا!ر

.3191الأولفؤادجامعةهطبعة،الاسلاهى

:رفمبيمانستفن

زكىمراجعةجاويىتوفيقالعزيزعبدترجمة،البيزنطيةالحضارة

.6191،والنشروالرجصةالتالفلجنةمطبعة،كتابالألف،على

(الذكتؤر):عاشورالنقاحعبن!محد

النهضةدار،الوسطىالعمصورفىأ"وروباونظمحضارة-1

.7691،بيروتوالنشرللطباعةالعربية

للطباعةالعربيةالنهضةدار،الوسطىالعصورفىأورباتاريخ-2

791بيروت،والن!ثر Y.

(الدكتوره):كاشفا!معماعيلسيده

الاسدم.فجرفىمصر

،الدكترر):الم!سفأحصدالقا؟رعبد

بيروتصيدا،العصربةالمكتبة،البيزنطيةالامبراطورية-1

MI.

بيروتصيداالعحريةالمكتبة،الأولىبةالوسطىالعصور-3

6891.
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(الدكتور):علياحم!اللطيفعب!

العربيةالنهضةدار)1((الهللارى3العصر)اليونانىالتأريخ-1

.7691بيروت،والنشرللطالاعة

النشر،الرومانيةوالامبراطوريةالجمهوريةتاريخ1%روما-2

.المصربةالنهضةصكتبةوالطبع

(الدكتوره):الجنزورىالسمععبعليه

8191المصريةالاتجلومكتبةالنالثر،ايرينالامبراطورة-1

العصورفىالبيزنطيةالدولةحدودعلىالاسلأميةالبريةالثغور-2!

.9791المصريةالانجلومكتبةالناشر،الوسطى

(الدكتور):توهقكمالعمر

فرعللكتابالعاهةالمصريةالهيئة،البيزنطيةالدولةتاريخ-ا

.الوادىمطبعة.7791،الاسكندهـلة

حناالامبواطورالعربىالشرقعلىالصليبىالعدوانمقدمات-2

الثانيةالطبعة.م769-969الشرقيةوسياستهتزيمسكس

.6791المعارفدار

فازيليايف:

ونشرطبع،شعيرهالهادىعيدهحمد.دترجمة،والرومالعرب

.0091بطرسبرجالعربىالفكردار

-أ-ل(فشر:)هـ

هصطفىمحمددْللعرنجيةنقله،الوسطىالعصورفىأوربا!اريخ

مطابعال!خان!سممهالمطبعة1،2ق،العرينىالبازالسيد.د،زياده

.9691بمصرالممارفدار

دوس!ر:كلسقوفر

عاشورالفتاحعبدسعالدالدكتورومراجعةترجمة،أ"ورباتكوين

الادأزةباسترافكتابالألفسلسلة،فلادههصطفىمحم!والدكتور

.6791العربسجلموْسم!ةالناكثر.لملثقافةالعامة

(الدكتور):"ورالىدنجمللمحص

.م7691-6913،العربىالفكردار،الخارجيةالفاطميينسياسة

http://www.al-maktabeh.com
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(لدكتورا):علي(حمداللطيفعبد،خفاجةهيمقرمحمد-12

لجنةمطبعةالعربيةالنهضةداروالنشرالطبعمتلزم،اليونانأساطير

العربى.البيأن

عرفه:بنسليمانبناللهعببنمحمد-32

بمصرْالسعوديةالمؤسسة،المدنىمطبعة،الاسلامفىالمر(ةحقوق

الدولة:نسيمجوزيف.دصرجمةباراكلاهـ:ج،هارتمان.م-23

الثانيةالطبعةالمعارفدار،الرسطىالعصورفىوالاهبراطورية

0791.

الأجنببة:والمراجح1،صادر(ب)

,Amann,:')E( Histoire de'1 Eglise, No.,6 'Ldpoque Carolingienne-
4791.Paris

5+34-,Anastos,M.)07: Studies in Byzantine Intellectual History-
9791.,rumreprints, London

727-726Part VIII, Leo III' s Edict against the images in the year

073.and Italo- Byzantine relations between 726 and

-PartX: The argument for Iconoclasm as presented by the iconoclas

754.tic council of

Part XI : The Ethical theory of images formulated by the iconoclasts-

_in754 and15R

4791..Brehier,(:). Vie et Mort de Byzance, Paris-

,Browning-ولم! R:). Studies on Byzantine History, Literature and-

7791.,nts,Londonحي!cation, Variorum Re

Women in Byzantine law, About 0011 .A,.D Byzantion.(؟Buckler (G-

كمIبم)3691.!،.416-931
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:(.Bury(J. B-

05891,Historyof the Later Roman Empire, Vol. ,I America-
1291.A History of the Eastern Roman Empire, London-

,Chroniquede Michel le Syrien. T.B. Chabot Tome II, Fascicule II-
5091.,Paris.2091 Tome III Paris

,Comnena,Anna: The Alexiad, Translated by Elizabeth, .A .S Dawas.-
6791..London

+:)Croiset-

4391.,Antique,Payot, - Parisك!3محعon de laوْلLa Civilisa--

,LaCivilisation Hellinique, Aperqu Historique, Payot, Paris-
2691.

:4UniversitairesPresses,Dagron(G)ح Naissance 'dune Capitale-
7491,.France.Paris

,esde'1 Europe, Arthaud!حDawson (Q: Le Moyen-Age et les ori--
.France

--Diehl)ح(:

.Theodoraimperatrice de Byzance .E de Boccard, Paris-
2491.,Histoirede'1 Empire Byzantin, Paris-

-Demombyneset Platonov: Le Monde Musulس-!.ول.Gaudefroy-

(manet Byzantin. Jusqu'au Croisades, .T VII (Histoire du Monde
3191.,Paris

ons"*كهـ de 'I Empire byzantine PartْاGuilland (R): Titres et Fonct-

7691.,VariorumReprints. London

7491.,Guillou(A): La civilisation Byzantine, Arthaud-

3691.,Halpben(L): Les Barbares, troisibme Edition, Paris-

World, General Editrمحكع!صHamlyn : The Medieval and Renai-

,Esmond wright
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Larousse Encyclopaedia of Ancient and Medieval History General--

Editor : Marcel Dunan Honorary:, Foreword by- Arnotld Toynbee

.Hamyln,London, New York, Sydney. Toronto

Scu to Tex) theCatholic)ولأمممNew Catholic Encyclopaedia, Volume-

6791.,Unievrsityof America

ky (G): History of the Byzantine State, translated, byع!5!ثى،naoJ-5

6891.,Hussy.Oxford

3Patrologia!7!3ع Orientalis Tomus ,N Les Homiliae Cathedrales de-

publiee et4"!ع!esبAntiochg, Trades tion Syriaque de. Jacq4"ف

,Traduitpar Duval

,Piganiol(A) 'LEmepeur Constantin, Les Editions Rieder, Paris-
3291.

Previte Ort +5 : (C *.).: The shorter Cambri4 dge Medieval History-

Vol. ,1 ,2 Cambridge University Press, Cambridge, London, New

7791.,York. Melbourne

Romilly .J .H Jenkins : Studies on Byzantine History of the 9th and-

10th Centuries, Variorum Reprints, London ,0791 VII, Eight Letters

of Arethas on the Fourth Marriage of Leo the wise with Basil

_Lanrdas

ambridge Medieval History (Cam. Med. Hist.) .V IV, TheجThe-

,ByzantineEmpire, Part ,I Byzantine and its Neighbours, Cambridge

6691.,theUniversity Press

The Cambridge Medieval History, .V IV, Part II Government-

6791.,Churchand"Civilization, Camb+dge University Press

The Cambridge Medieval History Volume II, The rise of the-

Saracens and the foundation of the Western Empire, Camb + dge

7.691

The Chronography of Bar Hebraeus, .V ,I Translated from the Syriac--

3291,,WallisBudge,. Oxford University Press*!ول
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)7491(9291,.TheEncyclopaedia Americana International Edition V-

)1768(.The New Encyclopaedia Britannica Vol.01 VI-

Histoire de '] Empire Byzantin .T ,I Editions Aول.(:.Vasiliev (A-

3291.Picard. Paris

EditionsNouvelles,oirede 'I Eglise Byzantine(:+ثحأZananiri (G

5491,Latins, Paris
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!رت
اليونانبةوالآساطبراليونانىالفكرفىالمر(ةوضع:معدمة

القديمةَََاليونانيةوالحعضارة

السياسيةْوالحي!اةالحكم-فىالبيزنطيةالمراْةدور:الإولال!صل

.ََ.كوصيةالببزنطيةالمرأةولا:أ

الزوجية:الوصية10()7بولكيريا:لأختاالوصية

جسدينزوجةصوفيا:ثانيا.()18دوكاسايرين:آولا

ايرينالاصبراطورة:أولا:الأمالوصية0)21(الثانى

لميتيسامكريمبوايودوكياالاصبراطورة:ثانيا.)22(

مارى:رابعا.)42(دلاسيناأنا:ثالثا.)35(

زويه:الأمللوصيةشكلأخر0)43(الأنطاكية

وصايةمجلسفىكمثريكةالمرا"ة0)46(كاربونوبسينا

الاهبراطورا"رملةنيودورا:قاصرامببراطورعلى

)53(ثيوفيل

..الحكمفىكمثريكةالبيزنطيةالمرأة:ثانيا

)97(الأولجستنيانالامبراطورزو%ةث!ودورا

.َ.ْ.كامبراطورالبيزنطيةالمرأة:ثالمثا

(701)نيرباطورةالامبرا-1

()111افاصنقنسطنطينابنتىوثيودورازويه-2

....امبراطوريةكخليلةالبيزنطبةةالى!6:رابعا

)126(التاسعقنسطنطينالاهبراطورخليلةسكليرينا

،..الدينية!الحياةفىالبيزنطيةالمر(ةدور:الثانيالفصلى

.....الأولقنسطنطينيممهيلألة-1

.....رايودوكيابولكيريا-2

9الأولجشنيانالامبراطورزوجةثيودورا-3

.......ايوين.الامبراطورة_4

ثيوفيلالامبراطورزوجةثيودرراالامبراطورة-5

...........عامتعقيب

15

17

97

701

126

12!

913

135

N rv

153

164

W
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والفكريةالثقافيةالحياةفىالبيزنطيه8المرأدور:اثمالثالفصل

........هختلفةوأمثلةعامةنبدة

-.........ناكلوحني!نا9

.الاجتماعيةْالحياةفىالبيزنطيةالمرإةدور:الرابعالفصل

)185(البيرنطداتالنصا-صنأممنهة:ءعامةنبذت

)186(الأموضع)186(المتزوجاتغيرالفتيات
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